Murilo Mazzui Ferreira
Viela Piauí, 33 – COHAB 2 – Carapicuíba/SP | (11) 953966129 | Murilo-mazzui@live.com

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.
· Atualmente cursa o 5° semestre no período noturno.
TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | 2014 | CENTRO PAULA SOUZA

· Título de tecnólogo em administração de empresas tendo o TCC avaliado como o melhor projeto
desenvolvido ao longo do curso.
GESTÃO FINANCEIRA | 2016 | SENAC – FRANCISCO MATARAZZO
· Título em gestão financeira que proporciona 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, subsidiando a
tomada de decisões que maximizem a geração de valor para a empresa.
QUALIFICAÇÃO EM LINGUA PORTUGUESA | UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ – 2017 - 2018
· Técnicas de escrita, linguagem e apresentação. Organização de ideias, produção de textos e normas

padrões de linguagem. Comunicação escrita e verbal.

Habilidades e Competências
· Carisma, integridade, coerência, Flexibilidade, iniciativa, compreensão interpessoal e empatia.
· Conhecimentos em sistema ERP – SAP Business Client 6.0 e SAP logon – TOTVS - E.M.S 5.05
· Técnicas de pesquisa e produção de textos.

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 carteira nacional de transito e a sua regularização perante o órgão. Realizar
o cadastro das autuações de transito no sistema integrado de multas, cadastros de recursos
administrativos etc
ANALISTA FINANCEIRO – CRÉDITO E COBRANÇA | DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A – GRUPO DASA – 15/08/2016 –
ATUALMENTE.

· Atuando no departamento financeiro. Atuação na cobrança de clientes inadimplentes. Responsável
pelo desenvolvimento, analise e gestão da saúde financeira da cia e controladas, analisar e apresentar
os demonstrativos 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.

