
 

 
 
 

 
Objetivo: Compras ou Financeiro 

 
FORMAÇÃO ACADÊMICA 
 
- Técnico – Logística: Colégio Santa Cruz (cursando) 2018  
- Graduação - Engenharia Civil: Universidade Paulista (UNIP). 
- Pós- Graduação - Gestão Ambiental: Instituto Paulista de Ensino e Pesquisa (IPEP). 
- Graduação - Tecnologia da Construção Civil - Edificações: Instituto Paulista de Ensino e Pesquisa (IPEP). 
 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 
Condomínio Praça Villa Lobos. 
www.cpracavillalobos.com.br 

Administração                                                                                                                                                                                                         MAIO, 2015 – NOVEMBRO, 2017 
Assistente Administrativo I 
- Auxiliar no atendimento a condôminos em geral; 
- Elaboração de cotações, contato com fornecedores, compras, controle de reservas; 
- Suporte administrativo ao gerente predial e síndico em geral. 

 
NewSet Tecnologia em Climatização Ltda. 

www.newset-ar.com.br 

Compras                                                                                                                                                                                                                       JULHO, 2013 - JANEIRO, 2014 
Auxiliar de Compras 
- Pesquisar o mercado fornecedor de produtos e serviços, através de coleta de preços, visando identificar as melhores oportunidades de compras; 
- Negociar com os fornecedores, visando ao fechamento de compras dentro das melhores condições de preço, qualidade, prazo de entrega; 
- Emitir os pedidos de compra e encaminhá-los aos fornecedores, fazendo o acompanhamento do processo de entrega e cumprimento final de 

todas as condições negociadas; 
- Pesquisar novos fornecedores de produtos e serviços diversos, visando desenvolver fontes alternativas de suprimentos; 
- Pesquisar produtos alternativos, conforme as possibilidades do processo produtivas, visando melhorar a qualidade do produto e reduzir custos 

de produção; 
- Fazer o acompanhamento dos pedidos, visando assegurar sua entrega no prazo estabelecido; 
- Cadastrar novos fornecedores para consultas e cotações, preparar e analisar mapas de concorrências com propostas de fornecedores. 

 
EZTEC Empreendimentos e Participações S/A. 

www.eztec.com.br 

Canteiro de obra                                                                                                                                                                                             OUTUBRO, 2010 - DEZEMBRO, 2012 
Estagiário de obra 
- Análise de projetos, acompanhamento na execução de todas as etapas da obra; 
- Serviços administrativos, levantamento quantitativo, orçamentos, elaboração de planilhas e preenchimento de pedido de compra; 
- Fazer medições junto com o mestre de obra e engenheiro residente. 

 
TAM Linhas Aéreas S.A. 

www.tam.com.br 
Controle Financeiro                                                                                                                                                                                    SETEMBRO, 1994 - SETEMBRO, 2010 
Analista Financeiro Pleno 
- Atualizar diariamente e mensalmente informações de fluxo de caixa (projetado/ realizado) através de relatórios em planilhas de Excel; 
- Dar auxílio na elaboração de relatórios gerenciais para apresentação à gerência e diretoria (semanalmente); 
- Controlar fechamento de câmbio, conferência e pagamento de invoices; 
- Dar acompanhamento de envio de documentos referente a processos de exportação e importação; 
- Controle de contas bancárias nacionais e internacionais, movimentação diária de caixa; 
- Acompanhar e informar a coordenação sobre todos os pagamentos referente a contratos, despesas financeiras e seguros. 
 
Departamento de Crédito e Cobrança 
Analista de Crédito e Cobrança  
- Análise de risco de clientes no Brasil, concessão, bloqueio e desbloqueio de limite, cobrança, controle de permutas, importação de arquivo 

retorno e baixa de títulos, conciliação bancária; 
- Elaboração de normas e procedimentos do departamento; 
- Acompanhamento de melhorias e implantação do sistema de crédito; 
- Análise em conjunto com o Jurídico de hipoteca e penhor. 

 
VASP – Viação Aérea São Paulo S.A. 

www.vasp.com.br 
Coordenação Comercial                                                                                                                                                                   FEVEREIRO, 1988 – DEZEMBRO, 1992 
Auxiliar Administrativo 
- Coordenação e controle de acordos comerciais através de permuta; 
- Comercial corporativo em acordos de antecipação de compra e fretamentos de aeronaves; 
- Dar suporte administrativo para lojas e setores dentro dos aeroportos. 

 
 
 
 
 
 
 

Rogério Francisco da Silva 
São Paulo/ SP 

WhatsApp +55 11 9 4965-5773 
E-mail: rogerio.francisco@uol.com.br 

Data de nascimento: 11/07/1973 
 



 

CONHECIMENTOS DE PC 
MS Excel; MS Word, MS PowerPoint, Internet, MS Outlook, Oracle Applications, HTD, Auto Cad e Sabre. 
 
CURSOS 
 
- Maquete Arquitetônica – Arqto. Prof. Luiz André Lanzuolo – 45h. 
- Desenho Arquitetônico – Escola Pro-Tec – 352h. 
- Mecânico de Refrigeração e Climatização Industrial – Escola Senai – 160h. 
- Instalador de Sistemas Eletrônicos de Segurança – Escola Senai - 120h. 
- Carpinteiro de Formas – Escola Senai – 160h. 
- Drywall Paredes e Forro Placostil – Placo Saint Gobain – 24h. 
- Pintor de Obra – Escola Senai – 160h. 
- Instalador Hidráulico – Escola Senai – 160h. 
- Pedreiro Revestidor – Escola Senai – 160h. 
- Pedreiro Assentador – Escola Senai – 160h. 
- Leitura e Interpretação de Desenho e Obras Civis – Escola Senai – 80h. 
- Automação Predial – Escola Senai – 120h. 
- Cálculo Financeiro Mercado Domésticos e Internacionais – Saint Paul Institute of Finance – 16h. 
- Instalação Elétrica Prediais – Escola Senai – 60h. 
- Analise e Planejamento Financeiro – Sebrae – 15h. 
 
OBRAS REALIZADAS 
 
Capital Corporate Office 
Tipo de empreendimento: Torre Comercial 
Área Construída: 8.059 m² 
Empresa: EZTEC Empreendimentos e Participações S/A. 
Período: Outubro/ 2010 à Dezembro/2012. 
 
Residência Quinta da Baronesa 
Tipo de empreendimento: Casa residencial 
Área Construída: 840,68 m² 
Empresa: Plancon Engenharia Ltda. 
Período: Janeiro/2010 à Fevereiro/2011. 
 
Disponível para mudança de Cidade ou Estado 


