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FORMAÇÃO ACADÊMICA

• Administração de Empresas- Centro Universitário Leonardo da Vinci  
• Inglês fluente – Preparação para os Exames de Cambridge e IELTS - Language School New 

Zealand – Queenstown

RESUMO DE QUALIFICAÇÕES
• Profissional bilíngue- Language School New Zealand – Queenstown.
• Administrativa:  Coordenação   atividades  administrativas,  administração  de  pessoal  e  recursos 

humanos (ponto,  homologação,  admissão e demissão).  Prospecção de clientes,  conciliação bancária, 
relatórios de Análise de Receitas e Despesas operacionais.

• Área  Comercial  Hotel   - organização  de   eventos elaboração  de  orçamentos,  contato  com 
prestadores de serviços para equipamentos e estrutura do local, divulgação dos eventos. 

• Hotelaria - Coordenação das atividades de governança – França.
• Hostess Vie Restaurante -  Hotel 5 Estrelas da rede Accor -Nova  Zelândia. 
• Analista  de  Comércio  Exterior:  Exportação,  Importação  (comunicação  internacional  com 

exportadores da China,Canada e India principalmente) follow-up de embarques, cotações de importação 
de insumos.

• Administrativa:  Coordenação   atividades  administrativas,  administração  de  pessoal  e  recursos 
humanos (ponto,  homologação,  admissão e demissão).  Prospecção de clientes,  conciliação bancária, 
relatórios de Análise de Receitas e Despesas operacionais.

• Tradutora.

ATIVIDADES PROFISSIONAIS

Construpublic Construções Ltda Porto Alegre 

Analista  Departamento Pessoal
• Vivência nas rotinas pertinentes nas áreas de Recursos Humanos e Departamento Pessoal,  desde o 

processo de recrutamento, seleção, admissão e demissão de empregados.
• Controle  de  benefícios,elaboração  de  planilhas  administrativas  mensais,  contabilização,  folha  de 

pagamento,
• Controle da agenda e dos compromissos do Diretor;
• Organização de arquivos;
• Pagamentos de contas;
• Acompanhamento  de processos trabalhistas  recebimento de documentos, acompanhamento nas 

perícias e audiências trabalhistas;
• Responsável por recrutamentos e demissões;
• Conferência e fechamento da folha de pagamento.
• Atuante como Preposto da empresa em conciliações trabalhistas.



Hotel De L’Europe – França 
(Empresa de médio porte no segmento hoteleiro) 

Estágio Supervisão  de Hotel
• Supervisão direta da área operacional,
• Coordenação  das  atividades  de  arrumação  diária  dos  apartamentos,  vistoria  do  trabalho  de 

camareiras
• Responsável pela rouparia e lavanderia. 
• Controle de compras  de produtos, insumos.e suprimentos da  governança
• Controle do fluxo dos processos operacionais nos serviços de higienização e distribuição de enxovais

Proprietária: Arlette Paroux   
cookieparoux@orange.fr

Sofitel  Luxury  Hotel  &  Spa  -  Nova  Zelândia 
(Empresa de grande porte no segmento hoteleiro)

•  Hostess Vie Restaurante -  Hotel 5 Estrelas da rede Accor.
• Auxílio à recepção  durante  tradução  no  atendimento  aos  hóspedes.

Comissária Pibernat fevereiro 
(Empresa de médio porte no segmento comércio exterior)

Analista de Comércio Exterior 
• Controle e execução dos processos de exportação terrestre.  

Análise documental para  exportação,  pré  e  pós  embarque  (Certificado Sanitário e Certificado de Origem, 
Nota Fiscal,  Invoice, Packing List, no CUF onde  a  Aduana  Brasileira  e  Argentina  estão  fisicamente 
interligadas  e  são agilizados todos os trâmites necessários para as liberações de mercadorias no mesmo 
espaço físico.

Vonpar  Alimentos-  Grupo  Coca-cola 
(Empresa de grande porte - multinacional (Brasil) - no segmento alimentos)

Assistente Administrativo 
• Recepção, apoio na área de recursos humanos, atendimento a clientes, preparação de  relatórios e 

planilhas; serviços gerais de escritório. 
• Suporte a área administrativa e comercial da empresa.  

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR / CURSOS
• Aplicação das Consolidações das Leis do Trabalho (CLT)- Senac 
• Informática (Windows, Word, Excel, Power Point e Internet)  
• Brasil Empreendedor – SEBRAE 
• Nomenclatura e Classificação Fiscal de Mercadorias
• 2008 - 2011 Curso de Idiomas - Preparação para os Exames de Cambridge e IELTS - Language 

School New Zealand – Queenstown
• Curso de Francês – Iniciante - Grupo Acadomia, Le Pouliguen, França 

 Área comportamental: 
• Desenvolvimento Pessoal; 
• A Arte de Atender o Cliente 
• Luxury Training rede Accor.
• Health & Safety Training; 
• Dicção e Oratória 
• Curso de Interpretação Norma NBR ISO 9001

Área Financeira: 
• Matemática Financeira;  
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