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HABILIDADES E QUALIFICAÇÕES 

 

Carreira desenvolvida na área Administrativa, Contábil e financeira, com experiência em 

classificação e escrituração contábil no acompanhamento, planejamento e controle de 

custos, elaboração de cronograma financeiro, elaboração de relatórios gerenciais, contas 

a pagar e a receber, caixa e fechamento de caixa, análise de crédito e cobrança. 

FORMAÇÃO 

 

 Pós-graduado em Administração em Finanças. Faculdade São Braz, conclusão em 2017. 

 Graduado em Ciências Contábeis. Faculdade Unissa, conclusão em 2015. 

 Técnico em Administração. Colégio Antonio Francisco Lisboa, conclusão em 2012.   

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

Empresa: Secretaria do Estado da Educação. 

Cargo: Técnico Administrativo 

Período: 02/2017 - 

Principais atividades: Assessorar a coordenação e direção nos assuntos de sua 

competência; assistência na Prestação de contas, analisar requerimentos, histórico escolar 

e expedir certidões, ofícios, guia de transferência e declarações. Executar serviços relativos 

à matrícula e ao registro, controle e arquivo da documentação escolar dos discentes; 

supervisionar o sistema de dados, prestar atendimento presencial e online, orientação das 

normas do sistema regular e técnico de ensino, aos alunos, professores, funcionários e 

membros da comunidade. 

Empresa: Flaus Indústria e Comércio de Peças. 

Cargo: Assistente de Escrita Fiscal 

Período: 08/2012 - 02/2017 

Principais atividades: Classificação, escrituração contábil, conferência de movimentos 

fiscais de entradas e saídas de notas fiscais e serviços, conferência de lançamentos, 

provisões, rateios, centro de custos, participação de fechamentos mensais, conciliação, 

integração e importação de dados, arquivo Sintegra, auxilio no departamento pessoal, 

financeiro e faturamento. 



Empresa: Planet Kids 

Cargo: Assistente Administrativo/Financeiro/Contas a pagar. 

Período: 11/2010 – 08/2012 

Principais atividades: Conciliação bancária, contas a pagar emissão de cheques, e 

conferência dos respectivos boletos bancários no sistema, programação dos pagamentos 

via sistema bancário, baixa e conferência dos pagamentos diários para envio para 

contabilidade, pagamento a prestadores de serviço e fornecedores, assistência no 

departamento pessoal, conferência de folha de pagamento. 

CURSOS: 

 

 Assistente Fiscal; Formação e Atualização. Acim, conclusão em 2014. 

 Como cobrar e receber dívidas. Acim, conclusão em 2010. 

 Desenvolvimento Administrativo: Constituição de empresa, escrita física, faturamento, 

departamento de pessoal, financeiro e contabilidade. 

 Desenvolvimento Pessoal: Relações interpessoais, criatividade, ética profissional, 

marketing pessoal, atendimento ao cliente, vendas e comunicação empresarial. 

 Desenvolvimento Tecnológico: Windows, Word, Excel, Power point, Antivírus, 

Compactador de arquivos e Internet. Cebrac, Conclusão em 2007. 
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