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Objetivo 

· Assistente Jurídico; Estágio em Direito; analista jurídico. 

· Assistente administrativo financeiro. 

Educação 

ENSINO SUPERIOR | CURSANDO 2016 - 2020 | UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ 

· Cursando graduação em DIREITO pela universidade Estácio de Sá com previsão para término 
em 2020. (Em curso 3° semestre (2° ano) no período noturno). 

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | 2014 - 2015 | CENTRO PAULA SOUZA. 

· Título de tecnólogo em administração de empresas tendo o TCC avaliado como o melhor projeto 
desenvolvido ao longo do curso. Sendo ele apresentado na feira do SEBRAE. 

GESTÃO FINANCEIRA | 2016 | SENAC – FRANCISCO MATARAZZO. 

· Conhecimentos para apoiar a gestão financeira das corporações. Na elaboração de planejamento 
financeiro e a gestão dos recursos de curto e longo prazo por meio de análise e interpretação de 
demonstrativos econômico-financeiros. 

 

Habilidades e Competências 

· Idealizador do primeiro grêmio estudantil do CENTRO PAULA SOUZA e da E.E Manoel da 
Conceição Santos. Como presidente e tesoureiro, realizou suas atividades durante um ano letivo. 

· Conhecimentos em sistema ERP – SAP Business Client 6.0 e SAP logon – TOTVS - E.M.S 5.05 e 
2.4  

· Idioma em língua estrangeira – Inglês – básico/ aulas particulares iniciadas em março de 2017. 

Experiência 

RECEPCIONISTA | DETRAN/CIRETRAN – BARSOTTI SERVIÇOS DE PORTARIA | 16/02/15 – MARÇO 
2016. 

· Responsável por realizar orientação de procedimentos administrativos para todos os serviços 
do Departamento Estadual de Transito. Analisar documentação, atender ao público e orienta-lo. 
Realizar fiscalização da CNH. Realizar o cadastro das autuações de transito no sistema integrado 
de multas, cadastros de recursos administrativos etc. 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | DASA – DIAGNOSTICO DAS AMERICAS | 15/08/2016 – 
ATUALMENTE.  

Atuando no departamento financeiro no setor de recebíveis como assistente de cobrança. Atuação 
na cobrança de inadimplências dos clientes da cia. Desenvolvimento de análise de devedor, 
analise da saúde financeira das cia, demonstrativo de recebimento semanal, mensal e anual. 
Responsável por realizar acordos e analise de medidas para financiamento de dividas e controle 
de recebimento. Analise de riscos a curto, médio e longo prazo. Analise de perdas. 


