
FABIANA CARDOSO
ASSITÊNCIA VIRTUAL E SECRETARIADO REMOTO



SERVIÇOS DE ASSISTENCIA 
VIRTUAL E SECRETARIADO 

REMOTO



O que podemos 
fazer por você ?

• Suporte Administrativo: verificação/redirecionamento de 
e-mails, gestão de fornecedores, organização de e-mails, 
organização de documentos digitais, compra de matérias, 
pesquisas em geral .

• Suporte Financeiro: Emissão de notas fiscais e boletos, 
controle financeiro, contas a pagar a receber, emissão de 
relatórios.

• Suporte Comercial: Atendimento ao cliente via e-mails, 
redes socias ou chats, elaboração de cotações, follow up, 
processamento de pedidos, suporte pós venda, gestão de 
CRM.



Como Funciona ?

• Contratação de Serviço : A FABIANA CARDOSO Assistência Virtual é uma empresa prestadora de
serviços, pessoa jurídica. Elaboramos um contrato de prestação de serviços e emitimos nota fiscal,
baseado no serviço contratado. Não há vínculo empregatício.

• Formas de Contratação: Os planos oferecidos são baseados em projetos ou serviços, que podem
ser pontuais (um vez ou outra) ou até mesmo mensais, dependendo da necessidade de cada
cliente.

• Confidencialidade: Uma das cláusulas do contrato se direciona a confidencialidade de
informações, buscando a proteção dos dados e informações das todas partes envolvidas

• Formas de Pagamento : Pode ser feito via transferência bancaria ( TED, DOC e/ou PIX) ou
depósito.



SOBRE

• Embora a assistência virtual seja um conceito recente no Brasil,
já é um modelo de serviço consolidado em vários outros países. E
foi analisando todos os benefícios que essa opção de trabalho
remoto pode trazer tanto para o prestador de serviço quanto
para os empreendedores.

• Redução de custos, seja na aquisição de equipamentos ou espaço
físico; menos burocracia na contratação do serviço, não sendo
necessário criar vinculo empregatício a ter de lidar com encargos
trabalhistas, flexibilidade para pagar pelo serviço apenas quando
for necessário, podendo encerrar o contrato a qualquer
momento; mais tempo livre para se dedicar ao planejamento
estratégico e crescimento da empresa.

• Esses são alguns dos benefícios de se contratar uma assistência
virtual.



SOBRE MIM

Me chamo Fabiana Cardoso, sou natural de Maringá/PR, sou Bacharel
em ciências contábeis e Pós graduada em Administração e Finanças.

A alguns anos trabalho na área administrativa com foco em
Administração e finanças. Tenho uma trajetória diversificada
desenvolvida nas diversas frentes de trabalho em que tive
oportunidade de atuar.

Iniciei minha vida empreendedora como um sonho de maior qualidade de
vida e busca de novos desafios , me especializando em Assistência Virtual.



EXPERIÊNCIA 
PROFISSIONAL

Assistente Virtual 

Assistente de Escrita Fiscal 

Assistente de Financeiro.

Assistente de Direção Escolar .

Gestão de Equipes

Treinamento focado no atendimento ao cliente



“CONHEÇA TODAS AS TEORIAS , DOMINE TODAS A 
TÉCNICAS , MAS AO ENCONTRAR UMA ALMA 
HUMANA SEJA APENAS MAIS UMA ALMA 
HUMANA”

(CarlJung)



CONTATO

fabiana.suniga@gmail.com

( 44) 3037-2570

mailto:daniele.almeidrh@gmail.com


VAMOS 
JUNTOS ?


