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Mauricio Pereira da Conceicao
Masculino, Solteiro(a), 1973-10-01 (47 anos)

Endereço: Rua jose do patrocinio 40 pelotas rio grande do sul, Porto, CEP: 96010-500 - Pelotas, RS, BR

Telefone: (53) 98416-7055 / Celular: (53) 98416-7055

E-mail: mauricioconceicao2014@hotmail.com

Pretensão Salarial: A partir de R$ 1.000,00
 
OBJETIVO
Serviços Gerais 
 
SÍNTESE
Trabalhei desde os meus 15 snos desde 1987 ate o ano 2000 na padaria de minha familia depois de 2000

ate 2010 tive um mini mercado na minha cidade pelotas depois de 2010 ate 2015 tive uma lancheria sei

fazer de tudo na vida e o que nao sei aprendo sou solteiro sem filhos moro sozinho sou honesto trabalhador

pontual dedicado sem vicios respeitador preciso muito desse emprego se nao nem sei onque pode

acontecer estou passando ate necessidades tenho varios cursos nivel medio meus contatos 984167055
 
FORMAÇÃO

Técnico em Auxiliar Financeiro, Senac - 3/2016 a 8/2016 (concluído)

Técnico em Auxiliar de escritorio, Senac - 3/2015 a 8/2015 (concluído)

Técnico em Tecnico em auxiliar de credito e cobranca, Senac - 3/2014 a 7/2014 (concluído)

Técnico em Tecnico em informatica, Senac - 3/2013 a 7/2013 (concluído)

Técnico em Tecnico Em Contabilidade, Colegio estadual joao xxiii - 3/1996 a 12/1999 (concluído)

Ensino Médio - Completo em Supletivo Universitário - 3/1993 a 12/1993 (concluído)
 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Propprietario - Mini mercado cassino (Empresa de pequeno porte)
janeiro de 2001 até dezembro de 2010 (9 anos e 11 meses)

Cidade: Rio grande  rio grande do sul  brasil

Atividades: Atendimento ao publico vendas servicos externos internos pagamento compra de mercadorias etc

Resultados: Lucros
 
Servicos gerais a gerente - Padaria americana (Empresa de médio porte)
janeiro de 1987 até dezembro de 2000 (13 anos e 11 meses)

Cidade: Pelotas rs brasil

Atividades: Atendimento ao publico servicos externos compras pagamentos servico internos limpeza atendimento ao

publico etc

Resultados: Lucros
 
INFORMÁTICA
Básico: tecnico em informatica
 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Nenhum filho, Disponibilidade para viajar, Disponibilidade para mudança
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