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Idade: 25 anos 

 

Formação 

2017 – 2019: Pós Graduação na FGV – Fundação Getúlio Vargas, SP - Brasil em 

Administração de Empresas. 

2012 - 2016: Graduada na UNESP – Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 

Filho - Botucatu, SP - Brasil em Ciências Biológicas – Bacharelado.  
 

 

Qualificações 

Dinâmica e versátil, com experiência em liderança e com facilidade em trabalhar em 

grupo. Sou uma pessoa criativa, organizada e pontual com tudo que faço. Tenho 

conhecimento nas ferramentas do pacote Office e do Project. Com interesse nas áreas de 

sustentabilidade e gestão de resíduos. Possuo inglês avançando e possuo disponibilidade 

para viagens e mudança de residência.  
 

Cargos de interesse: Assistente, auxiliar e técnico. 
 

Experiência profissional 

2018 - 2019: Assistente Administrativa Estúdio Kika Petersen (KP), desde Abril de 

2018 a Fevereiro de 2019. Nesse cargo fui responsável pela organização de 

estoque e documentos, orçamentos e compra de materiais, CRM com os 

clientes e fornecedores, além de gerenciamento de projetos e coordenação e 

pagamento de funcionários. Também coordenava a separação e destinação 

dos resíduos de obra.  
 

2017 – 2018: Consultora de Vendas OAKBERRY Açaí, desde Dezembro de 2017 a 

Março de 2018. Neste cargo realizei diversas atividades como: atendimento 

ao cliente, abertura e fechamento de caixa, operacionalização e manutenção 

da maquina, limpeza e organização do quiosque, reposição de mantimentos 

e recebimento de produtos e venda do produto. 
 

2015 – 2016:  Presidente da IBB Júnior. No período de Outubro de 2015 a Outubro de 

2016. Fazer parte da empresa júnior foi muito enriquecedor, pois pude 

desenvolver habilidades como liderança, espírito empreendedor, trabalho 

em equipes, organização de cronograma e entre tantas outras. O 

movimento empresa júnior também me permitiu expandir minha rede de 

contatos e entrar em contato com diversas empresas juniores. 
 

Voluntariado 

2013 – 2013: Voluntária no Projeto Peixe Boi, ICMbio, Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade em Porto de Pedras, Alagoas. Como 

voluntária auxiliei na capacitação de jovens protagonistas, realizando 

atividades de empoderamento, liderança, oratória, trabalhando junto com 

mitigações para os problemas encontrados. Acredito que essa experiência 

me mudou muito expandindo meu olhar sobre o nosso país. 


