
Janaína Fernanda Alves Reis de Amorim 
 
Belo Horizonte/MG - Tel. (31) 93306-7202 (TIM)   
 
Email. janananda.alves@gmail.com 
 
 

Objetivo: : Atendente de suporte virtual Home Office 

 

Resumo de Qualificações 
 

● Atuei como venda via Whatsap, através de diversas ferramentas de redes sociais, vendas 

presenciais e atendimentos viam telefone, email etc. 

● Atuando na área de Back Office, Análise de conformidade, e realização de negociação 

indenizatória.  
● Atuei na área Financeira, com experiência no processamento e baixas de pagamentos, conciliação 

bancária, contas a pagar controle de fundo fixo. Recebimento e lançamentos de notas fiscais, fluxo de 

caixa, cadastros de bancos e fornecedores, conferência de tributos, provisionamento de pagamentos.  
● Atuei no acompanhamento de todo o processo de compras, elaboração de contratos, análise de custos, 

qualidade e prazos de entrega, controle de pagamento. Ampla experiência na área de Compras, envolvendo 

a aquisição de serviços, produtos, matérias-primas e equipamentos para indústrias de médio porte, através 

de processos seletivos de fornecedores e concorrências. Vivência na realização de estudos e visitas a 

fornecedores, visando o desenvolvimento de fontes alternativas de suprimentos, bem como a avaliação da 

capacidade técnica dos fornecedores já cadastrados. Gestão de contratos, formalização de contratos e 

acompanhamento e renovação. 
 

Formação Acadêmica 
 

MBA em Finanças, Auditoria e Controladoria – Fundação Getúlio Vargas – Concluída em 2018. 
 
Graduado em Tecnólogo de Processos Gerenciais- Universidade Castelo Branco- concluída em 2012. 
 

Experiência Profissional 
 

MMPP Import LTDA ( PureMais) 

Promoção de Vendas (Atendente Virtual - Freelancer) 

Home Office 

16/03/2021  até o momento presente. 

 Prestando serviço suporte em geral 

 Responder chamados no site e whatssapp.  

 Vendas de medicamentos dos itens disponibilizados pela empresa . 

 

RJR MARKETING DIGITAL 

Atendente de Suporte (Freelancer) 

Home Office 

10/06/2020 a 10/08/2020. 

 Prestando serviço suporte em geral 

 Responder tickets e emails  

 Assistir aulas, moderação de comunidade. 

mailto:janananda.alves@gmail.com


 

DOCE MODA FASHION 

Proprietário  
04/10/2018 até o presente momento estabelecimento on line. 
04/10/2018 a 18/03/2020 com estabelecimento físico 
 

 Prestando atendimento presencial e virtual, realizando vendas com ferramentas de redes sociais. 

 Divulgação de mercadorias, vendas e produção de produtos personalizados. 

 Compra de mercadorias para abastecimento da loja física com demanda maior voltado para o publico 
feminino. 

 Compra de insumos para produção de personalizados (Camisa, Caneca, Azulejo, Almofada, etc.) 

 Fluxo de caixa, administração e contas a pagar, emissão de notas fiscais. 

 Produção de produtos personalizados 

 
 
GRUPO PRESTAR RH- A serviço da FUNDAÇÃO RENOVA. 

 
Analista de Atendimento Pleno – 09/01/2017 até o 05/08/2018. 
 

● Prestando serviço para Fundação Renova, no programa de indenização mediada. Negociação a 
impactados no processo de Indenização Mediada. 

 
● Estudo de Caso de Impactados na Barragem de Fundão. 

 
● Cálculo Indenizatórios. 

 
● Análise de Conformidade, realização de auditoria dos processos de Indenização. 

 

● Back Office 
 

● Consulta de processos judiciais. 
 
 
 
SICOOB CENTRAL CREDIMINAS- (Cooperativa Central de Crédito de Minas Gerais). 

 
Assistente Administrativo II– 02/12/2010 até o 21/09/2015. 

● Rotina de Contas a pagar, rotina de compras e contratação de serviços, gestão de contratos, elaboração 
de eventos e suporte as cooperativas singulares. 
 

 
FANAPE FABRICA NACIONAL DE PERSFUMES S/A (AGUA DE CHEIRO) 

 

Compradora-10/08/2003 a 11/08/2010. 
 

● Rotina de Compras da indústria de cosméticos desde contratação e finalização do processo de 
compras, garantindo estoque de insumos e matérias primas para produção. Compra também de 
demais itens de suprimento, marketing e propaganda. 

 

Cursos 
 

● Retenções de Tributos e Contribuições na Prestação de Serviços e Fornecimentos de 
Mercadoria Belo Horizonte- Sistema Ocemg- 2013. 

 
● Administração de Contratos - Ietec Instituto de Educação Tecnológica- 2012. 

 
● Gestão de Compras e Negociação- Inbrasc-2009. 



 
● Gestão Estratégica de Compras & Suprimentos- Inesup- 2008. 

 
● Estratégia de Negociação- SENAC-2006. 

 
● Administração de Compras e Estoque- SENAC- 2005. 

 

● Conhecimentos no Pacote Office e Internet intermediário. 
 

● Sistemas: ERP Sapiens – Sênior, Formata, Sistemas, Logix, Siscon, SGC e Afix Pat 


