
SIMONE JULIO CARNEIRO 
Brasileira, solteira, 37 anos 
Avenida Cangaiba, 497 

Penha – São Paulo – SP – cep: 03711-013 

Telefone: (11) 2385-0635 / (11) 2641-6485 /celular (11) 99661-5320                                                  
 E-mail: simonej.carneiro@gmail.com 

 

OBJETIVO: 

Cargo de Auxiliar Administrativa/Financeiro/Compradora 

FORMAÇÃO: 

 

SUPERIOR INCOMPLETO (CURSO DIREITO) 

 Faculdade Integrada Cantareira 

SÍNTESE DE QUALIFICAÇÕES: 

     
 • Atuação na área Financeira, com experiência no processamento e baixas de pagamentos, contas a 

pagar e a receber, acompanhando e verificando as provisões de custos e despesas.    
 • Experiência no contato com bancos para envio do arquivo de duplicatas, controle de prorrogações de 

vencimentos.  
 • Vivência no acompanhamento de clientes inadimplentes, buscando a quitação do débito mediante 

negociação e prorrogação da data de pagamento.   
 • Realização do planejamento estratégico e provisão financeira e confecção de relatórios financeiros, 

analisando e implementando processos de melhorias.   
 • Responsável pelo desenvolvimento de indicadores de desempenho financeiro e operacional 
 Experiência na área de compras, envolvendo a aquisição de serviços, produtos, matérias-primas e 

equipamentos para indústria de grande porte, através de processos seletivos de fornecedores e 
concorrências. 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 

 

 Olivenza Indústria de Alimentos Ltda. 
Cargo: Compradora 

Principais atividades: Atuação no contato com fornecedores, negociando preços, descontos e condições 
de pagamento, além de realizar a aprovação de acordo com o limite estabelecido pelas normas interna da 
empresa. 
Vivência na realização de estudos e visitas a fornecedores, visando o desenvolvimento de fontes 
alternativas de suprimentos, bem como a avaliação da capacidade técnica dos fornecedores já 
cadastrados. 

Atuação em todo processo de compras, sendo responsável pelo planejamento, qualidade e prazos de 
entregas e gestão de estoque. 
Redução dos custos em 40% através do desenvolvimento de novos fornecedores e realizações de 
grandes negociações 

 Barros Pimentel Advocacia 
Cargo: Auxiliar Administrativa/Secretária  

Principais atividades: Atuei na organização da agenda do principal executivo, recepção de clientes e 
telefonemas, correspondências a empresas estatais (excelente redação) organização e arquivo de 
documentos, preparação acompanhamento de reuniões, viagens e hospedagens, fluxo de caixa, 
movimentação financeira das contas correntes bancárias do sócio diretor e Pessoa Jurídica (emissão de 

cheques), execução de compras, pagamentos de despesas e impostos da empresa e do executivo, 
contratação, registro e pagamento de funcionários da empresa e da residência do executivo, 
recolhimento de impostos, responsável pelo e-CPF e o e-CNPJ para acesso à Receita Federal e demais 

órgãos, digitação e transmissão de declarações de imposto de renda Pessoa Física, contas a pagar da 
empresa e pessoal do executivo. 

 ODAIR Z. AFONSO ADVOGADOS 
Cargo: Auxiliar Administrativa 
Principais atividades: Contas a pagar e a receber, controle do fluxo de caixa, pagamento de 
colaboradores, cobrança de clientes, execução de compras. 

 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SÃO MIGUEL 
Cargo: Recepcionista 
Principais Atividades: Recepção e atendimento aos clientes, atendimento telefônico, elaboração de planilhas 
e relatórios, organização do local de trabalho, controle de a entrada e saída de  
Visitantes, responsável pela guarda e controle das chaves, organização e distribuição de correspondências 
para os destinatários. 

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR: 
Conhecimentos no programa HCI Sistemas Integrados, Pacote Office e Internet. 


