
Lerrania Teodoro de Morais 
31 anos, 06/10/1988 

Rua Professora Maria Alves Castilho 211, Santa Mônica. Uberlândia - MG 

38408-260| 

3499261-3220 

3499898-3220 

lerraniateodoro@hotmail.com 

Objetivo 

Ser uma profissional especialista, reconhecida e referência não só para uma organização mas também para nossos 

clientes.  Fazer parte do time de parceiros que acredite nas minhas habilidades profissionais e me possibilite o constante 

aprendizado. 

 

Formação Acadêmica 

 
  Bacharel em Ciências Contábeis 

  Faculdade Pitágoras – Duração de 4 anos-

Concluido 

 

Idioma 

Inglês Básico              

Sesc de 

Uberlândia 

Duração: 4 semestres – Concluído 
 

Histórico profissional 
 

 Supervisora de Segurança-  
          SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL desde 2016 

             Atividades: Supervisão de atividades operacionais dos serviços de segurança patrimonial.             
Desempenho em cima de  organização, prestação de contas, relatórios gerenciais e cumprimento de normas e 
procedimentos estabelecidos. Controle de ausencias e horas extras.. 

 Assistente de Cobrança 
CONSORCIO PRIMO ROSSI ABC de 11/2014 à 11/2016 
Atividades: Cobrança, negociação e gestão da carteira de inadimplentes do consórcio Primo Rossi ABC. 
Desempenho em cima de indicadores, pressão, pró-atividade, atingimento de metas, forte argumentação e 
persuasão 
 

 Auxiliar Financeiro 
CASA TELHA de 02/2013 à 09/2014 
Atividades: Atendimento ao cliente, resolução de problemas, envio de boletos, fluxo de caixa, contas a pagar e a 
receber. 
Desempenho em cima  rapidez,paciência, boa comunicação e resolução de problemas. 
 

 Auxiliar Contábil 
HARD TELECOMUNICAÇÕES de 04/2008 à 07/2012 
Atividades: Consiliações contábeis, registro de lancçamentos,apuração de impostos e preenchimento de guias de 

recolhimento.. 
Desempenho em cima de produtividade e resultados, organização e concentração. 

    

 Cursos e Certificações 
 

*Pacote Office  
*Cálculos Trabalhistas 
*Matemática Financeira, Tributária e Atuarial                
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