Moises Sacramenta correa


Brasileiro, 29 anos, casado, 1 filho
CPF (BRA) 000.750.312-13
Rua Armando Mendonça QD Icoaraci
66811-100 Belém, Pará - Brasil
32272156. 987598984
moises2011sacramenta@hotmail.com
Objetivo
Auxiliar de Almoxarifado.
Perfil profissional
Colaborar em um ambiente de trabalho onde possa colocar em pratica meus conhecimentos em favor da instituição.
Trabalhei durante 1 ano e 11 meses numa empresa do ramo da construção civil atuando na área de Almoxarifado e apontadoria de obra.
trabalhei no estoque de materiais e também com controle de folhas de ponto.
Procuro sempre me esforça o máximo para aprende e me dedica na função que eu for exercer dentro da empresa onde vou trabalha.
Sempre com compromisso e respeito com os companheiros de trabalho.
Também trabalhei no ramo higienização e limpeza, onde trabalhei durante 4 anos e 3 meses.
  
Formação
·	Escolaridade
Ensino Médio (2o. Grau) completo.

·	Cursos Complementares
Cobrador de Onibus, Sest Senat (outubro/2016) - concluída.
Rotinas Administrativa, Prepara Cursos (julho/2016) - concluída.
Almoxarife, Sest Senat (abril/2016) - concluída.
Informatica, Microlins (janeiro/2012) - concluída.
Histórico profissional
·	A.A.J Lourenço - de novembro/2011 a fevereiro/2016
(Empresa de médio porte no segmento higiene e limpeza)
Serviço Gerais
Auxiliar na realização de serviços em geral como recebimento, separação e distribuição de correspondência e materiais, atividades de limpeza, copa e conservação de instalações.

·	Uni Engenharia e Comércio - de agosto/2009 a junho/2011
(Empresa de grande porte no segmento construção civil)
Auxiliar de apontador
Realiza levantamentos e registros da mão de obra no canteiro, distribui ordens de serviço e acompanha medição. Fiscaliza a frequência de ponto e controla entrada e saída de materiais em estoque.

Último salário e benefícios
·	Último salário: R$ 955,00  em janeiro/2016.

·	Benefícios
Vale transporte e vale alimentação
Outros objetivos
·	Pretensão salarial: Faixa de R$ 1000,00.

·	Região de trabalho
Preferência pela região de Belém/PA/BR, ou cidades em um raio de até 25 km.
Aceita considerar propostas de outras regiões.
Aceita viajar pela empresa.
Informações complementares
Sou uma pessoa curiosa sempre procurando aprende a cada dia sempre foi assim onde trabalhei .
Me esforçando e me dedicando a aprender.





