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Objetivo profissional  
Recepcionista, Consultor de Seguros e Auxiliar Administrativo 

 
Áreas de interesse  

• Administração de Empresas no nível Auxiliar/Operacional 

• Administração de Empresas no nível Técnico 

• Seguros no nível Técnico 

• Administração Comercial/Vendas no nível Técnico 

Resumo Profissional 

Corretora de seguros com 8 anos de experiência na área. Com formação pela Instituição FUNENSEG desde 2017. 
Meu último trabalho foi pela 3W Seguros, como consultora de vendas, sempre muito dedicada ao que faço, possuo 
habilidades como comunicação, organização, determinação, garra, comprometimento e muito proativa. 
Tenho habilidades também na área de recepção e Auxiliar administrativo, com experiência nas duas funções, espero 
ter a oportunidade de junto com a empresa poder traçar metas e objetivos, trazendo conquistas e grandes resultados. 
 

Nível de escolaridade  
 

Formação superior interrompida 

Graduação 

Teologia, Fateadalpe 

Interrompido 

Cursos Complementares 

Técnico Recepcionista, INSTITUIÇÃO SENAC 

(Setembro de 2021) - Concluído 

Corretor de seguros, FUNENSEG 

(Novembro de 2018) - Concluído 

Atendimento ao público, SEBRAE 

(Junho de 2013) - Concluído 

Gestão em Pessoas, SEBRAE 

(Abril de 2010) – Concluído 

HISTÓRICO PROFISSIONAL 

Emergência do Hapvida 

Recepcionista - de Julho/2021 a Agosto/2021 

Estágio de 100 horas. Recepcionar os pacientes prestando todo o atendimento necessário, preenchimento no sistema 
digital, solicitar internamento, liberação de exames de alta complexidade, marcar consultas, sistema totem e etc... 
 

• Estágio (Comunicação) - de 2021 a 2021 

• Estágio (Administração de Empresas) - de 2021 a 2021 

• Estágio (Atend. a cliente - Telefonistas/Recepcionistas) - de 2021 a 2021 

3W SEGUROS 

Consultora de Seguro Saúde - de Junho/2019 a Novembro/2019 

Prospectar novos clientes, prestar toda a assistência necessária para a aquisição de novos planos de saúde, mudança 
de plano, prestar consultoria externa e interna. fazer ligações dando toda a atenção ao cliente. 
 

• Técnico (Seguros) - de 2019 a 2019 

• Técnico (Administração Comercial/Vendas) - de 2019 a 2019 

• Técnico (Atend. a cliente - Telemarketing/Call Center) - de 2019 a 2019 

Alliance Assessoria de Seguros 

Gerente Administrativo - de Abril/2014 a Março/2018 

Responsável pela organização e bom funcionamento da empresa, prospecta novos clientes e da entrada e saída de 
documentos etc... 
 

• Técnico (Administração de Empresas) - de 2014 a 2018 

• Técnico (Seguros) - de 2014 a 2018 

• Auxiliar/Operacional (Atend. a cliente - Telefonistas/Recepcionistas) - de 2014 a 2018 



Atalaia Negócios internacionais 

Auxiliar administrativo/Gerente - de Maio/2009 a Abril/2012 

Responsável pelo andamento dos processos, preparação e organização de documentos etc... 
 
 

• Auxiliar/Operacional (Administração de Empresas) - de 2009 a 2010 

• Gerência (Administração de Empresas) - de 2010 a 2012 

• Auxiliar/Operacional (Seguros) - de 2009 a 2010 

Ribeiro e Santos 

Caixa de Loja - de Fevereiro/2009 a Novembro/2011 

Responsável pela entrada e saída de mercadorias, pagamentos dentre outros. 
 

• Auxiliar/Operacional (Vendas - Varejo) - de 2009 a 2011 

• Auxiliar/Operacional (Atend. a cliente - Telefonistas/Recepcionistas) - de 2009 a 2011 

• Auxiliar/Operacional (Atend. a cliente) - de 2009 a 2011 

Informações complementares 

Outros cursos que fazem parte do meu currículo são: Pacote Office, Informática, inteligência emocional, oratória e 
liderança. 

Referência: 

Marcos Miranda (81) 99486-2412 

Maurenice (81)98589-0024 

Maria Beatriz (81)98758-9924 
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