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OBJETIVO Assistente administrativo. 

 

HABILIDADES & 

COMPETÊNCIAS 

Gestão de documentos, Análises de planilhas e relatórios, Gestão de 

equipes, Gestão de materiais, Gestão de estoque, Elaboração de folha de 

pagamento, atendimento ao cliente, treinamento e orientação de equipe, 

Auditoria, Gestão de processos logísticos e Gestão de EPIs. 

 

EXPERIÊNCIA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - EMPRESA S.A - RAMO 
TELECOMUNICAÇÕES 
07/10/2014 a 26/10/2020 
Nesta instituição utilizei de va rios sistemas de gestão de materiais e similares. E 
destaquei-me realizando atividades de análises de relatórios, gestão de materiais, 
atividades de Recursos Humanos, gesta o de EPIs, gestão de estoque, atividades de 
Departamento Pessoal, além de utilizar os mais variados sistemas de integração e 
gestão de dados, como o Remedy. 

 
AUDITOR OPERACIONAL PL I - EMPRESA- SERVIÇOS TELEFÔNICOS S.A 
01/11/2013 a 25/09/2014 

Por alto desempenho e destaque na função de Operador de Telemarketing, recebi a 

promoção realizada em processo seletivo interno. E neste cargo desempenhei 

atividades de fiscalização, avaliação e aprovação de vendas realizadas por operadores, 

visando minimizar risco de ações contra empresa; onde obtive o timo resultado. 

OPERADOR DE TELEMARKETING - EMPRESA- SERVIÇOS TELEFÔNICOS S.A 
07/11/2012 a 01/11/2013 

Nesta função desempenhava atividades de atendimento aos clientes, contatos ativos, 
orientações sobre a empresa, seus serviços e consorcio. Com o os resultados excelentes 
obtidos com o desempenho de minhas funções, fui participante de um processo 
seletivo interno e com destaque, recebi uma promoção para o cargo de Auditor 
Operacional PL I. 

 

EDUCAÇÃO INSTITUIÇÃO – RS – TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO – 1000 HORAS 

Nesta instituição desenvolvi e desenvolverei os conhecimentos de gestão de todo o 

planejamento estratégico organizacional; operacionalização de projeto; gestão de 

materiais e património organizacional; gestão de processos de recrutamento e demais 

atividades da área de Recursos Humanos; profunda implementaça o de todo o conceito 

de Inovação; gestão dos processos de Compra e Vendas, entre outras habilidades e 

conceitos da a rea da Administração. 

 

INFORMÁTICA Domí nio do Microsoft Office, Sistema CSM, Sistema SAP, Sistema SGP, 

Sistema SGS e Sistema Remedy. 

 

CURSOS EXTRA- 

CURRÍCULARES 

AUXILIAR DE DEPARTEMENTO PESSOAL - INSTITUIÇÃO- RS - 180H 
07/07/2014 a 24/10/2014 
Nesta qualificação desenvolvi as mais variadas competências do setor de DP. 
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