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ANA PAULA DA SILVEIRA DALPUPO  

 

OBJETIVOS  Boa oportunidade em qualquer área no mercado de trabalho, buscando 

me estabilizar e possuir uma renda fixa, da mesma  maneira me 

qualificar e aperfeiçoar meus conhecimentos, assim como adquirir 

mais experiência e maior crescimento profissional, tendo em vista 

acrescentar de forma qualitativa e quantitativa nos resultados da 

empresa e na minha vida profissional.  

ATRIBUIÇÕES  Interesse pelo aprendizado, eficiência, fácil desenvolvimento 

nas práticas rotineiras, boa comunicação, iniciativa e 

experiência no atendimento ao público. Facilidade para 

trabalhos em grupo e bom relacionamento com colegas e 

superiores, tendo sempre em vista o respeito ao próximo. 

Gosto de estar cada vez mais me aperfeiçoando e aprendendo 

sobre o trabalho, visando cumprir com minhas 

responsabilidade e metas exigidas, tendo assim a geração de 

resultados satisfatórios para a empresa bem como para a 

minha vida profissional. 

 

 

 

 

EXPERIÊNCIAS 

PROFISSIONAIS  

 

 

 

 CAIXA  ECONÔMICA  FEDERAL 

2016 

Atendimento de telefones, recepção de clientes,  auxilio no autoatendimento 

bem como em todos os setores da agência.  

 

DISFONTE – DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS  

2017 

Ligações para clientes, organização da documentação da 

empresa, emissão e organização de notas fiscais bem como 

auxilio geral nas atividades administrativas da empresa.  

 

 

EMATER/RS – ASCAR 

2018 

Auxilio nas atividades administrativas, lançamento de 

embarques, realização de planilhas especificas, assim como 

acompanhamento na classificação de produtos vegetais.  
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FORMAÇÃO  ENSINO MÉDIO COMPLETO 

2014 – 2016  

Escola de Educação Básica Monteiro Lobato - Passo 

Fundo/RS 

 

TÉCNICA  EM  ALIMENTOS  

2017 – 2019 

Centro de Ensino Médio Integrado – UPF 

FUPF – Fundação Universidade de Passo Fundo 

Formação para trabalhar em indústrias de alimentos e 

bebidas, empresas do setor de alimentação (restaurantes, 

hospitais), instituições de pesquisa e estabelecimentos de 

ensino.  Atuação também na produção e no controle de 

qualidade, no desenvolvimento de pesquisas e nos processos 

de análise e padronização de alimentos, além de operar e 

efetuar a manutenção de equipamentos e instalações.  

COMUNICAÇÃO  Boa comunicação, estando ciente da responsabilidade e 

postura exigida no local de trabalho. Idealizando sempre 

esclarecer possíveis dúvidas e procurando adquirir maior 

conhecimento diante do trabalho proposto, sempre 

procurando também colaborar com demais colegas. 

 

LIDERANÇA  Incentivadora e proativa, almejando sempre dar o meu 

melhor, trabalhando com seriedade, responsabilidade e 

respeitando a hierarquia imposta.  

 

REFERÊNCIAS  IZAMAR DE OLIVEIRA 

Policial civil e advogado 

(54) 9 99476690 

ANTONIO AIRTON POLIPPO 

Gestor da unidade de classificação e certificação Emater/RS – Passo Fundo 

(54) 9 99760986 

ELIANE CASUSA DA SILVEIRA 

Técnica em Segurança do Trabalho 

(54) 9 91482981 

MARITANIA MORGAN 

Coordenadora do curso Técnico em Alimentos do Integrado UPF 

(54) 9 99687315 
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