
 

 

 

 
OBJETIVO PROFISSIONAL 

Estou à procura de minha primeira experiência de trabalho após 
formada. Com experiência em análises, relacionamento com clientes 
e na área administrativa. Dedicada, responsável e disposta a gerar um 
impacto positivo.  
____________________________________________________ 
EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS 
 
Algar Tech - 03/2012 - 09/2020 
Atividade: Telemarketing - Cartão de Crédito 
 
Analista de qualidade, 01/2020 - 09/2020   
Análises de processos voltadas à experiência do cliente e aos 
resultados da operação; análise de dados exportados de planilhas 
em Excel e Sistema Power BI; consolidação e apresentação dos 
resultados aos clientes internos e externos; gestão de equipe. 
 
Auditora de qualidade, 03/2014 - 12/2019 
Auditoria de atendimentos (telefônico e back office) analisando a 
aderência aos processos e a legislação dos órgãos 
regulamentadores do produto (Código de Defesa do Consumidor, 
BACEN); treinamento de novos auditores. 
Atividades desenvolvidas: Análise de processos; análise de dados; 
apresentação de resultados aos clientes internos e externos; 
gestão de demandas; cobrir férias ou ausências dos analistas. 
 
Sensor-Tec Comercial Ltda. - 08/2005 - 09/2011 
Atividade: Comércio e Representação 
 
Vendedora, 07/2008 - 09/2011 
Orçamentos; follow-up; emissão e acompanhamento de pedidos; 
prospecção de novos clientes. 
 
Auxiliar administrativo, 08/2005 - 06/2008 
Controle de contas a pagar e receber; emissão de notas fiscais; 
recebimento e expedição de mercadorias; controle de estoque; 
cálculos tributários (ST). 
____________________________________________________ 
EXPERIÊNCIAS ACADÊMICAS 
 

 Análise de Investimentos - Micro Usina - Sistema Solar 
Fotovoltaico (2016) 

 Análise das Demonstrações Financeiras - Bayer (2017) e 
Natura (2020) 

 Análise de Mercado - Comércio Pet (2018) 

 Análise de Regime Tributário - Comércio e Representação 
(2018) 

 Controladoria - Orçamentos (2019) 

 Consultoria Empresarial - Formalização Granja de Aves (2019) 
 
 

 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
FORMAÇÃO ACADÊMICA 
 
Bacharelado: Ciências Contábeis, 2020 
UNA – Uberlândia - MG 
___________________________________ 
QUALIFICAÇÕES: 
 

 Aprovação no exame do Conselho 
Regional de Contabilidade no processo 
02/2020 

 Pacote Office Intermediário 

 Curso Métodos Ágeis  
___________________________________ 
HABILIDADES 
 

 Sistemas SAP, Power BI, Planilha Excel 
(tabela dinâmica, fórmulas, gráficos), 
Power Point 

 Relacionamento com cliente 

 Comunicação 

 Análise de dados 

 Cartão de Crédito 

Telefone: (34) 98818-0552  

E-mail: cherri-deb@hotmail.com 

 Uberlândia - MG 

Débora Oliveira Gonçalves 


