
RODRIGO MENDES PORTO NOGUEIRA 

 

Brasileiro, solteiro. 

Jardim Metrópole, São João de Meriti – RJ. 

(21) 9.98903-2655 | (21) 3162-0817 | rodrigo.rmpn@gmail.com  

 

CURRÍCULO  

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA  

 

Graduação em Direito pela Universidade Estácio de Sá; 

Graduação em Gestão Fiscal e Tributária (ou Gestão Financeira) (Tecnólogo - EAD) pela Universidade 

Estácio de Sá. 

 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

 

Sete anos de performance em funções de suporte administrativo, nas áreas jurídica, financeira, comercial, 

registros públicos, legalizações, com destaque para funções de licenciamento, auditoria e licitações.  

 

Know how construído por meio do exercício de atividades afins, vida acadêmica, além de parceria com 

escritórios de advocacia, contabilidade, gestão de ativos, economia, bem como a própria prestação direta de 

serviços a clientes. 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

• FORTES MULTISERVIÇOS  

Período: 7/2017 a atual Cargo: Gestor de Negócios 

Gerenciamento de projetos, planejamento de sua execução e acompanhamento do escopo estabelecido e o 

progresso das rotinas, a fim de garantir o cumprimento de metas, prazos e custos estabelecidos.  

 

Identificação dos riscos para estudo de formas de mitigar impactos e corrigir ações. 

 

Interface com o cliente para coleta e entendimento de suas necessidades, elaboração business plan (plano de 

negócio) e implementação de soluções de produto, considerando impactos sistêmicos e pontos relevantes 

do negócio. Planejamento do ciclo de vida dos produtos de acordo com previsões financeiras e 

mercadológicas.  

 

Gestão de equipe comercial interna (vendedores) e externa (representante comercial), recrutamento e 

seleção de equipe de vendas, elaboração de plano de comissionamento, criação de cenário para perspectiva 

de meta de faturamento ou intenção de receita, gestão da diluição da meta por componente da equipe 

comercial, elaboração da perspectiva trimestral, semestral e anual de meta por componente para produção 

do feedback e manutenção do nível da equipe, criação de material de marketing: apresentação, proposta 

técnica-comercial, minuta contratual (cliente e representantes), e, gestão das mídias comercial ... 

 

Gestão de Processos Licitatórios: Busca e monitoramento de editais de acordo com os interesses da 

organização, analise de edital de acordo com a capacidade de execução da organização, analise de vícios no 

edital (algo que contraria as normas legislativas das licitações), propositura de impugnação do edital, pedido 

de esclarecimento, vistas a adjudicação de terceiros, recursos, denuncias, etc.; elaboração de proposta, 

edição e gestão de planilhas de formação de preço, inclusive mão-de-obra, de acordo com a IN nº 05, de 26 

de maio de 2017, participação de pregões eletrônicos e presenciais, concorrência, tomada de preços, convite, 

concurso, leilão (menor preço, melhor técnica, técnica e preço e maior lance ou oferta), cadastro e habilitação 

no SICAF, Compras Governamentais (Comprasnet), Licitações-e (BB), Licitações Caixa, SABESP, e outros; 

controle e emissão de certidões em geral ....  

 

• GPA – GRUPO PÃO DE AÇÚCAR  

Período: 05/2017 a 06/2017 Cargo: Auxiliar de Processos Judiciais (Preposto Justiça Trabalhista). 

mailto:rodrigo.rmpn@gmail.com


Contencioso Trabalhista (participação em audiências trabalhistas inaugural, instrução, conciliação, uma etc.) 

na qualidade de representante da organização, no Rio e Grande Rio e demais Estados do Brasil); emissão de 

relatórios, ‘feedback’ para sede administrativa da organização, analise da demanda para propositura de 

acordo/composição etc., gestão de software jurídico para controle de pautas e correspondentes (elaw). 

 

• WALNUT CONSULTORIA EMPRESARIAL  

Período: 02/2016 a 05/2017  Cargo: Consultor Empresarial nas áreas jurídica, financeiro e comercial. 

Principais Clientes: 

  

 

Grupo Notredame Intermédica - (2012 a 2014) 

Contrato: Assessoria para emissão de certidões 

para Licitações, Contratos Públicos e Auditoria  

 

BFFC Brazil Fast Food Corporation - (2012 a - 2014) 

Contrato: Assessoria para recuperação de crédito 

 

Escritório De Advocacia Amaral, Santo & Braz - 

(2012 a 2017) 

Contrato: Suporte paralegal nas áreas jurídica, 

financeira e cartorária 

 

Humaitá Louças - (2012 a 2014) 

Contrato: Assessoria para recuperação de ativos 

Clone Carioca - (2012 a 2014) 

Contrato: Assessoria para recuperação de crédito 

 

Ecotece Monitoramento Ambiental - (2016) 

Contrato: Assessoria para licitações e contratos 

administrativos, legalização, financeira, jurídico-

paralegal e gestão comercial 

 

 

Air Liquide do Brasil - (2012) 

Contrato: Assessoria para recuperação de ativos e 

registros públicos 

 

 

• GRUPO ZIRAN  

Período: 02/2012 a 02/2016 Cargo: Analista Jurídico, Financeiro e Comercial. 

Jurídico: Contencioso e Consultivo Cível, Trabalhista e Tributário; interface com advogados patronos e 

correspondentes; intermediação para emissão de certidões e documentos diversos; parcelamentos de 

débitos fiscais e tributário; registro de atos em junta comercial e cartórios extrajudiciais (protesto, notas, 

RCPN, RCPJ, RTD) e distribuidores; diligencia junto órgãos da procuradoria e fazenda municipal, estadual e 

federal (PGM, PGE, RFB, PGFN); diligencia junto autarquias e concessionárias públicas; realização de 

protocolos, distribuição de processos e recursos, cópias ou fotocópias; recolhimento de emolumentos, custas 

ou demais despesas judiciais ou extrajudiciais; despacho com diretores, auditores, ficais e demais servidores 

públicos; gerencia de contratos comerciais e locatários (cumprimento de exigências documentais relativas a 

situação fiscal, tributária, econômica, financeira, qualidade, meio ambiente e outros);   

  

Financeiro: Cobrança (extrajudicial e judicial – notificações, protestos, novações, parcelamentos, confissões, 

sub-rogações, constituição in mora, ações executórias, monitórias, conhecimento, obrigação de fazer, etc.); 

Suporte a cobrança direta (contas a receber), emissão de certidões negativas/positivas, levantamento de 

solvência, pesquisas de bens a penhorar; assistência geral para cobrança judicial (ações de execução, 

monitória, conhecimento e falência requerida); analise das propostas de captação de recurso(investimento) 

junto a bancos; análise de crédito à clientes por meio de análises das demonstrações financeiras; participação 

na constituição da política de concessão de crédito e recebíveis; participação na análise de desconto, entre 

outras atividades ...  

 

Comercial: Edição e analise de propostas comercial; Representação em negócios; Gestão de Processos 

Licitatórios: Busca e monitoramento de editais de acordo com os interesses da organização, analise de edital 

de acordo com a capacidade de execução da organização, analise de vícios no edital (algo que contraria as 

normas legislativas das licitações), propositura de impugnação do edital, pedido de esclarecimento, vistas a 

adjudicação de terceiros, recursos, denuncias, etc.; elaboração de proposta, edição e gestão de planilhas de 

formação de preço, inclusive mão-de-obra, de acordo com a IN nº 02, de 30 de abril de 2008, participação 

de pregões eletrônicos e presenciais, concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão (menor preço, 

melhor técnica, técnica e preço e maior lance ou oferta), cadastro e habilitação no SICAF, Compras 

Governamentais (Comprasnet), Licitações-e (BB), Licitações Caixa, SABESP, e outros; controle e emissão de 



certidões em geral; atendimento ao cliente (visitas reuniões acompanhamento de contratos feedback de 

trabalhos/serviços em execução, relatórios)... 

 

• CARTÓRIO POSTAL CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA E CARTORÁRIA  

Período: 07/2010 a 02/2012 Cargo: Consultor Comercial/Analista Jurídico; 

Administrativo: Gestão de equipe (comercial e colaboradores externos); Compras; Controle de suprimentos; 

Controle de prazos de OSs.; Controle de caixa, VR, VT ... 

 

Comercial: Prospecção de clientes; Atendimento online; Controle de mídia digital; 

Edição e analise de propostas comercial; Representação em negociações; Licitações (monitoramento de 

edital, edição de proposta, participação em pregão (eletrônico e presencial); Atendimento ao público ... 

 

Financeiro: Gestão e pagamento de emolumentos; Controle de comissão; Controle royalties da franqueadora; 

Constituição em mora; Controle de prazo prescricional; Notificação extrajudicial (e-mail com certificação 

digital; cartório de registro de títulos e documentos); Negociação de débito (parcelamento; novação; 

confissão de dívida; garantia fidejussória, etc.); Protesto e título executivo (simples; falimentar); Triagem 

documental para ações judiciais de cobrança; execução e monitória (títulos; provas; vinculo jurídico); 

Pesquisa de insolvência. 

 

OUTROS EMPREGADORES 

Geniale Services Empresarial Ltda (Pellegrino) – Estoquista - 04/2010 a 05/2010 (experiência) 

Allis Soluções Inteligentes S.A. (Gran Sapore) – Estoquista - 05/2009 a 07/2009 (temporário) 

Thoghi Bar e Restaurante Ltda – Epp (Cervejaria Devassa) – Estoquista - 05/2008 a 10/2008 

Revtar Limpeza e Manutenção Predial Ltda – Epp – Escalador industrial (alpinista) - 12/2007 a 02/2008 

(experiência)  

Renato Estrella Bicicletas – Vendedor - 07/2007 a 09/2007 (experiência) 

Farmácia Salles da Ilha (Drogas News) – Entregador ciclista - 10/2006 a 02/2007 

 

IDIOMAS  

Português - Brasil – Nativo. 

 

INFORMÁTICA 

MS Office | LibreOffice | BgmRodotec. 

 

CURSOS E ESPECIALIZAÇÕES 

Licitações e Contratos administrativos – Cursos Online SP do Brasil - 2017Emissão Documentos Ficais em 

Geral. P. Ex.: Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) – Paulicon 

Contabilidade – 2013 

 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Disponibilidade para viajar. 

Disponibilidade para mudar de residência. 

Carteira de Habilitação AB (com gravame de direção remunerada - validade 06/2021). 


