IVANILDA RODRIGUES COLAÇO
Rua: Dom Pedro I,72 Ap.201bloco A
Bairro Santo Antônio
Fraiburgo –SC
CEP:89580-000
Cel. :(49)988946429
Email:ivanildalup@gmail.com

ÁREAS DE ATUAÇÃO





Caixa;
Faturamento;
Rotinas administrativas;
Assistente Fiscal
HISTÓRICO PROFISSIONAL

POMAGRI FRUTAS LTDA.
Fraiburgo –SC.
Período de admissão:15 de maio 2011
Período de demissão 15 de maio de 2018.
Cargo: Embaladora de 18 de maio a 31 de setembro de 2012; A partir de 01 de
outubro de 2012 a 30 de outubro de 2013 função de controladora de produção;
de 01 de novembro de 2013 a 01 de março de 2015 como auxiliar financeiro; a
partir de 02 de março de 2015 a 28 de fevereiro de 2018 como assistente
financeiro e em 01 de março de 2018 até 15 de maio desse mesmo ano passei
a exercer a função de analista fiscal

Atividades: Processamento e baixas de pagamentos, conciliação bancária,
contas a pagar e a receber, acompanhamento e verificação das provisões de
custos e despesas, contato com os bancos para envio do arquivo de
duplicatas, controle de prorrogação de vencimentos, descontos financeiros e
negociação de juros, vivência no acompanhamento de clientes inadimplentes
buscando a quitação do saldo mediante negociação, elaboração de provisões
financeiras e demais relatórios para análise gerencial. Emissão de notas
fiscais, lançamentos de entradas e elaboração de relatórios fiscais.
AGRÍCOLA CATARINENSE LTDA
Fraiburgo –SC.
Período de admissão:10 de fevereiro de 2011.
Período de demissão:10 de maio de 2011.
Cargo: Embaladora.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS.











Data de Nascimento:30-08-1993
Idade:25 anos
Naturalidade: Vargem –SC.
Estado Civil: Casada
Filho:0
Carteira de Habilitação: AB
Disponibilidade de viagem e mudança
Inglês/espanhol: Básico
Conhecimentos de informática, pacote office e sistema Sênior e Questor
Escolaridade: ensino médio- Escola de estadual Deputado Augusto
Bresola - Concluído em dezembro 2010
 Curso técnico auxiliar administrativo- CETESC conclusão dezembro
2011
 Superior (cursando) – Ciências Contábeis UNIARP conclusão dezembro
2018

.

