
Currículo 2016 

Maria Silva dos Santos (nome em destaque) 

So  Solteira, Brasileira, 30 anos 
Rua Dr. Desembargador Júlio de Faria, n-xx, Boa Vista 
São Carlos-SP /  Cep: 13.575-000 
emailteste@gmail.com 
(16) 99100-00000 / (16) 3360-00000 (dados pessoais) 

 
 
 
 
 

 
 

 

Graduação em Administração de empresas; Experiência de cinco anos 
como auxiliar administrativa em empresas de médio porte da cidade de 
São Carlos-SP; Conhecimentos gerais em Informática (pacote office, 
Internet) Inglês intermediário. (Resumo apenas para currículos extensos) 
 

 

 Objetivo (função ou cargo pretendido) 

Departamentos de Administração e Recursos Humanos 

 

(para aqueles que buscam o primeiro emprego): 

Conquista da primeira experiência profissional 

Jovem aprendiz 

Estoquista; Reposição de mercadorias (pode-se divulgar também a atividade 

pretendida) 

 

 

 Formação acadêmica 

 (alterar para Escolaridade caso não tenha curso técnico ou superior) 

Graduação em Administraçãode Empresas 

Centro Universitário Central Paulista – UNICEP 

São Carlos-SP  

Conclusão: Dezembro/ 2012 

 

 Experiências Profissionais (do emprego mais atual ao primeiro) 

 

Faber Castell- São Carlos-SP 

Cargo/função:  Auxiliar administrativo 

Atribuições: Responsável por verificar a entrada e saída de correspondências, receber 

e enviar documentos, atender chamadas telefônicas, recepcionar o público em geral, 

fazer o arquivamento de documentos e manter atualizados os contatos da empresa. 

Período:Março de 2010 aJulho de 2013 

 



Currículo 2016 

Tecumseh do Brasil – São Carlos-SP 

Cargo/Função: Auxiliar administrativo 

Atribuições: Acompanhamento de métodos e processos administrativos e participação 

no departamento de Recursos Humanos: seleção, treinamento e admissão. 

Período: Abril de 2008 a Janeiro de 2010 

 

 Idiomas 

Inglês Intermediário (falo, leio e escrevo) 

Curso completo (conversação) 

Cultura Inglesa (Janeiro de 1996 a Agosto de 2001) 

 

 Informática 

Internet; E-mail; Pacote Office (Word, Power Point, Excel, Acces)  

Corel Draw; Photoshop 

 

 Cursos/atividades complementares 

Participação no Programa “Amigos da escola” projeto do governo federal e municipal, 

lecionando voluntariamente Inglês para crianças do ciclo básico da Cidade de São 

Carlos-SP; 

Período: Fevereiro de 2010 a Dezembro de 2011 

 

 Outras informações 

Disponibilidade para atuar em outras cidades ou região; 

Disponível para viagens; 

Veículo próprio. Carteira A/B 

 


