CURRICULUM PROFISSIONAL
Nome: Mariana Christina de Souza Silva
Endereço: Rua Laranjeiras do Sul - 1080
Cidade: Cascavel /PR
Nacionalidade: Brasileira
Estado Civil: Solteira
Idade: 21 anos
Habilitação: Categoria B
Telefone: (11) 985580666 / (45) 999387362
E-mail: marianachristinaa@hotmail.com
Cargo Pretendido: A disposição da empresa

Objetivo
__________________________________________

Estou em busca de uma nova oportunidade de trabalho, apresento-lhes meu currículo.
Entre minhas características estão: adaptabilidade, bom humor, dinamismo,
responsabilidades, dedicação ao trabalho e bom relacionamento em geral sempre focando
nos objetivos da empresa..
No aguardo de contato de sua parte, coloco-me à disposição para prestar-lhes mais
esclarecimentos.

Escolaridade
__________________________________________

Ensino médio - Concluido 2015
Ceebja professora Joaquina Mattos Branco
Programa Aprendiz legal - Concluido 2014
Universidade Paranaense - Unipar
Graduação em Direito
Centro universitário Univel - Conclusão 2022

Cursos de Aperfeiçoamento
__________________________________________

Informatica básica ( Word, Excel, Powerpoint, Internet, Windows)
Secretariado, empreendedorismo , Recursos humanos.

Experiência Profissional
__________________________________________

Empresa: Chiapetti Automóveis Ltda - Concessionária Volkswagen (2013-2014)
Cargo: Auxiliar administrativo
Arquivamento de documentos, auxilio no Rh, recepcionista ,caixa , preenchimento de
manuais, pagamentos de contas, auxilio no financeiro, controle de entrada e saída de
veículos da empresa, consultas no Detran, conferência de transferências de veículos,
atendimento de telefone, operava PABX, orçamentos, cadastro de clientes, arquivos
diversos , contratos, ofícios, despacho de correspondências, secretária executiva,
responsável por diversas tarefas administrativas, notas fiscais eletrônicas, organização de
pastas e arquivos.

Empresa: Hospital e maternidade Dr. Lima (2015)
Cargo: Recepcionista/Tesouraria
Recepcionista, atendimento de telefone, liberação de medicamentos, internamento de
pacientes, liberação de convênios, liberação de exames, liberação de curativos, liberação de
cirurgias,controle UTI, controle de pacientes internados, controle de quartos, sistemas de
liberação de exames e internamentos.

Empresa: Bonuscrêd ( 2016 )
Cargo: Atendente de cobrança / Auxiliar administrativo
Atendimento clientes de todo Paraná via telefone, email , SMS , Skype . Atendimento
fornecedores logistas de todo Paraná . Liberação de vendas para clientes , liberação de
cartões de compras , cobranças de cliente , telemarketing , contratos de cartões, auxiliar
administrativo , auxiliar de cobranças, cadastros de clientes via telefone, sistema interno e
via site , cancelamento de cartões e contratos de clientes, auxilio financeiro , desbloqueio
de cartões via telefone , abordagens de clientes nas ruas , fechamento de acordos com
cliente em SPC E ACP .

