CURRICULUM

Marilda Miguel dos Santos
Data de nascimento: 13/02/1972
Rua: Br 277 Parthenon Eventos
Tel. 45 9 9928-1500/Profissional 9 9858-1908/ Whatsapp
Carteira Nacional de Habilitação categoria ¨B ¨
Disponibilidade de Horário: a combinar
Não Fumante
FORMAÇÃO
SUPERIOR COMPLETO


Direito 2002/2007. Univel-PR
CONHECIMENTOS


Informática ( Word, Internet, Excel), Projud, Eproc, PJE, área de Trânsito,
Direito do Consumidor, Direito Trabalhista, Cível, Família, Previdenciário.
EXPEREIÊNCIA PROFISSIONAL
CETTRANS Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito
Cargo: Assistente Financeiro/ Supervisora/ Fiscal / Fiscal de Trânsito/Agente de
Proteção
Período: julho / 1990 a abril / 1997
Novembro / 1998 Fevereiro/2011
PROCON –Cascavel
Cargo: Fiscal, Conciliadora, mediadora.
Período: março/2009 fevereiro/2011 – retorno outubro/2011 – setembro/2012
Informações: 45- 3902-1720/99713646
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – Comarca de Cascavel –PR
Conciliadora em audiência 2008/2009 11 (onze) meses.

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA – ORILDO DE SOUZA
Função: Advogada
Período: 15/setembro/2015 – atualmente.
Informações: 45 – 3229 3616
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E HABILIDADES
Exerci as atividades inerentes aos cargos de: orientadora de trafego, com emissão de
avisos elaboração de relatório e atendimento à usuários. Supervisora, gerenciamento de
pessoal distribuição de tarefas e organização de escalas. Assistente Financeiro, entre as
funções comuns atendimento ao cliente na venda a pessoa física e jurídica.Telefonista,
protocolo de documentos e distribuição e aberturas de processos. Agente de transito
municipal, controle de trafego, sinalização, abordagem ao condutor emissão de auto de
infração, desenvolvimento de projetos e palestras com a atribuição de ministrá-las,
exerci atividades inerentes ao magistério junto a escola de trânsito na CETTRANS.
Fiscal de transporte, fiscalização e controle de longistica. Fiscal Agente de Proteção,
primar pela segurança de passageiros e usuários que estejam nas dependências do
aeroporto, controle de acesso a aérea restrita de embarque e desembarque das aeronaves.
Tenho experiência na organização de eventos, congressos, cursos, eventos sociais e
esportivos, palestras. Trabalhei como relações publicas, realizando visitas comerciais
com o objetivo de captação de clientes, com ótimos resultados, efetuei também o
trabalho de tele operadora. Juizado Especial Criminal, Atuava como conciliadora nas
audiências entre as partes em crimes de pequeno potencial ofensivo buscando a
mediação do conflito. Procon – Cascavel, exercendo a função de fiscal, orientações
consumidor/fornecedor, fiscalização: Postos de Combustíveis (teste qualidade de
combustível, tributação, coleta de amostras, loja de conveniência, etc), Mercados, Lojas,
Comércio em geral) departamento de compras, financeiro do órgão, tarefas
administrativas de gerenciamento, instauração de processos administrativos e seu
andamento processual, bem como desenvolvo atividades como recepcionar visitantes
apresentando os trabalhos desenvolvidos pelo órgão, orientação a outros Procons em
fase de implantação e/ou crescimento no estado. Conciliadora presidir coordenar
audiências na seara administrativa para acordos entre fornecedores e consumidores,
elaboração das atas de audiências e determinações no sentido de diligências a perfeita
execução dos atos para resultados positivos das conciliações. Responsável pelo setor de
audiência, montagem de processos e expedição de correspondência, financeiro,
compras, administrativo. Experiências Jurídicas , peticionar nas varias áreas do
direito, protocolar e acompanhar tramite processual, fazer conciliação com elaboração
de minuta, atender clientes, negociar acordos entre as partes, bem como, com
procuradores da outra parte, experiência Projud, PJE, e-Proc, realização de audiência:
Inaugural, Conciliatória, Instrução, Inquirição. Proatividade, organizada, responsável,
diligente.
CURSOS



Informática 50h
Relação interpessoal e administração participativa 11h
















Comunicação e relação humana 20h
5 S Desenvolvimento Senso de limpeza 20h
SBV-Suporte Básico de vida (2x) 40h
Curso de segurança do trabalho 20h
Arte de lidar com as pessoas 4h
Transporte de escolares 44h
Manutenção mecânica para mulheres 2,5h
Formação de agente Municipal de transito 72h
Curso de instrutor de Auto Escola 120h
Direitos do Consumidor de Combustíveis ANP 8h
8º Fórum Sul Brasileiro de qualidade e Tributação dos Combustíveis 24h
Curso de Capacitação de Combate aos Crimes no Setor de Combustíveis 16h
Capacitação em Gestão de Compras Públicas 14h
9º Fórum Sul Brasileiro de qualidade e Tributação dos Combustíveis 16h

