
Rosane Castro Alves Vasques Garcia
Operador de Telemarketing

Mesquia-RJ
rosane.garcia1@live.com - (21)27923157/(21)999225920///Skipe:rosanegarcia2

Desejo trabalhar na àrea de Atendimento ao Cliente,Telemarketing,Receptivo,Ativo,ou Híbrido.
Estou aberta a desafios,pois aprendo rápido,e sou empenhada em realizar o que me é proposto.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Microempreendedora Individual(Ramo de Cosméticos Saúde e Beleza)
Sabida Comércio LTDA -  Mesquita, RJ - Março de 2013 a Data Atual

Responsabilidades
Comprar e revender cosméticos,prospecção de clientes,Promover divulgações e Propagandas,etc.

Habilidades
Extratégia Empresarial,Gestão Empresarial,Gestão Financeira,Gestão Administrativa,Gestão de
Pessoas,etc.

Representante Comercial Home Office
Marjo Empreendimentos -  Rio de Janeiro, RJ - Setembro de 2016 a Setembro de 2016

Captação de clientes através de publicação de anúncios nos principais classificados online redes sociais
Telemarketing envio de proposta comercial por email,etc.Objetivando formação de carteira de clientes sólida
para a empresa.

Opeadora de Vendas de Sites
Vendas Net Brasil -  Santos, SP - Novembro de 2015 a Dezembro de 2015

Responsabilidades
Realizava ligações para pessoas Jurídicas com objetivo de agendar visitas para o vendedor da empresa
vender o produto da empresa(Sites ou Lojas Virtuais)

Realizações
Pode adquirir experiência em vendas de Sites e Lojas Virtuais.

Habilidades
Aprendizado rápido durante o treinamento,empenho em executar o trabalho com sucesso e destaque entre
os outros operadores.

Secretária Virtual Comercial(Home Óffice)
Start Social(Faxina.net) -  Mesquita, RJ - Junho de 2015 a Outubro de 2015

Responsabilidades
Postagens de anúncios em classificados,facabook,blog,etc,com o obejetivo de captação de
clientes,atendimento,captura de dados dos clientes interessado para envio para o escritório da empresa poder
realizar o orçamento do cliente e enviá-lo por email

Realizações
Pode adquirir conhecimento nesta àrea,e familiaridade,e sem dúvida uma grande paixão pelo ramo.



Habilidades
Bom desempenho nas funções pertinentes ao cargo,com fácil aprendizado rápido durante o
treinamento.Excelente atendimento para o cliente,tanto no pré venda como também no pós venda.

Agente Agendamento de VisitasHome Óffice)
Claro -  Mesquita, RJ - Outubro de 2013

Responsabilidades
Realizava ligações para pessoas jurídicas com objetivo de agendar visitas para o consultor da Claro vender
plano de telefonia móvel.

Realizações
Consegui marcar uma visita com o restaurante Toca da Traíra(Barra da Tijuca),e consequentemente foi
vendido plano de telefonia móvel.

Habilidades
Atendimento flexível com cliente,controle emocional em determinadas situações de conflitos,empenho nas
atividades como propostas por envio de emails,entusiasmo,cortesia,carinho e atenção com o cliente ao falar
e ao ouvi-lo.

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Cusando Faculdade A Distância - Gestão da Tecnologia da Informação
Estácio de Sá -  Nova Iguaçu, RJ
2013 a 2015

Cursando Técnico em transações Imobiliária(À Distância-Pólo Tijuca) - Corretagem de
Imóveis
Instituto Monitor -  Tijuca, RJ
2013 a 2015

2 Grau Completo. - Formação geral(Antigo Científico).
Instituto de Educação Rangel Pestana. -  Nova Iguaçu, RJ
1986 a 1988

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS

Posuo abilidade em atender bem o cliente,pessoalmente ou por telefone.Sei negociar,ouvir o cliente,tirar
suas dúvidas.Resolver problemas já existentes ou que eventualmente possam surgir.

LINKS

http://rosanesabida.blogsport.com.br

CERTIFICADOS

2Grau Completo.
Março de 1986 a Dezembro de 1988
Formação Geral(Antigo Científico).

http://rosanesabida.blogsport.com.br


INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Possuo curso de Vendas Diretas(online),Operadora de Telemarketing,Recepcionista,Telefonista(Presencial-
Microlins-2004)
Pedagogia Empresarial(Online-Prime Cursos-2011)
Dificuldade de Aprendizagem(Online-Cursos 24 Horas-2011)
Transversal em Gestão da Tecnologia da Informação(À Distância-Senai de São Paulo-2012)

Pretensão salarial:2.000,00


