
NORMA NASCIMENTO
São João de Meriti, RJ
Norma.nascimento52@gmail.com - 219878-98107 -213752-6514

Tenho como objetivo de oferecer meus serviços e também me aperfeiçoar mais à cada dia na empresa que
for trabalhar.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Acompanhante de idoso folguista, sábado e domingo
Residencial -  São João de Meriti, RJ - Fevereiro de 2017 a Data Atual

Cuido de uma senhora de 78 anos com
Alzaimmer sábado e domingo, e fico com ela quando o filho dela viaja finas de semanas, zelo pela higienizacão
da idosà e os afazeres da casa.
Período:15/02/2017 até a data presente 
Ainda continuo trabalhando com a idosa.

Auxiliar de serviços gerais
Prefeitura de São João de meriti -  São João de Meriti, RJ - Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016

Limpeza dos consultórios médicos, coleta dos lixos, limpeza dos banheiros, fazia cafezinho e servia para os
idosos, limpava a copa.

Operadora de supermercados1
Mercado torre de jacarepagua -  Rio de Janeiro, RJ - Março de 2015 a Setembro de 2015

Responsabilidades
Repor mercadorias nos seus devidos lugares
E servindo os clientes empacotando as mercadorias e colocando os carrinhos no seus devidos lugares. 

Realizações
Respeitar os clientes e o meu encarregado e
Fiscais, e me dar bem com minha equipe de trabalho.

Habilidades
Todas as possíveis, pois passei na experiência pois tive competência para o cargo, pois eu mesma pedi
demissao 16/09/15

auxiliar de serviços gerais
home center s/a -  São João de Meriti, RJ - Dezembro de 2014 a Janeiro de 2015

Responsabilidades
Pegava no horario de 13:00he45mt até as 22:00h 

Realizações
Contribuia para a limpeza de toda a loja

Habilidades
Limpeza da copa,coleta de lixo nos horarios certos, limpeza dos banheiros cliente e público e limpeza dos
escritórios



(OBS)carta de referência

acompanhate de idoso
residência -  São João de Meriti, RJ - Outubro de 2011 a Março de 2012

Responsabilidades
Acompanhava a idosa e zelava por todos afazeres da casa, dormia na casa da idosa 2 
Vezes na semana. 

Realizações
Minha maior contribuição era zelar por tudo que se referia a idosa ,estava sempre atenta para ajudá lá sempre
que ela precisasse de mim.

Habilidades
Muita atenção e muito amor e carinho para com ela.

auxiliar de limpeza
Predial higienizacao limp e serviços -  Rio de Janeiro, RJ - Dezembro de 2008 a Janeiro de 2009

Responsabilidades
Das 14 h as 22h minha rotina era limpeza das plataformas do metrô ,recolhimento de lixos e 
Limpeza dos banheiros dos funcionários e copa

Realizações
Contribuía com minha equipe me esforcei o máximo de mim.

Habilidades
Todas as possíveis que eu pude demonstra
(Obs) termino do contrato

auxiliar de serviços gerais
E m unidade integrada do 1ºgrau -  São João de Meriti, RJ - Abril de 1996 a Novembro de 1996

Responsabilidades
Horário de 11 h as 19h de segunda à sexta
Limpeza nos banheiros e salas de aula 
E auxiliar de cozinha

Realizações
Contribuía para toda limpeza e higienizacao
Da escola 

Habilidades
Que eu sou capaz e tenho capacidade para trabalhar em equipe.

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Ensino médio completo

Ensino médio completo



HABILIDADES E COMPETÊNCIAS

para area de limpeza ,auxiliar de cozinha e acompanhante de idoso , tenho muita competência em tudo que
faço. (1 ano)

LINKS

http://norma.nascimento52@gmail.com

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Tenho experiência em outras áreas exemplo
Auxiliar de cozinha , Acompanhante de idoso, 
E estou no momento a disponibilidade para
Trabalhar.

http://norma.nascimento52@gmail.com

