
CURRICULUM VITAE

 

� DADOS PESSOAIS: 
 
 

Data de Nascimento: 17/09/1998 
Estado Civil: Solteiro 
Nacionalidade: Brasileira  
Endereço: Rod. BR 153. KM 8 Fazenda Pitbull Jardim Guanabara, Goiânia GO
Fone: (62) 991003184 ( 62 ) 99304
OBS: Documentação, tudo em dias pronto pra trabalhar.
 
� OBJETIVO: 
Atuar na área em que for estabelecido e trabalhar com o grande objetivo para o crescimento da
 Empresa. 
 
� CURSOS: 

 
  Informática Básica e  Montagem e Manutenção de Computadores,
   
� FORMAÇÃO ESCOLAR: 

 
 - Ensino Médio Completo 
 
EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS :
 
Empresa: Central Embalagens                                                                                             
Cargo: Atendente de Caixa                                   
Período:  2 anos                                                                     
 
 
 
Habilidade Profissional 
 
  

� Flexível as mudanças 
� Boa noção de organização 
� Bom atendimento ao público
� Excelente trabalho em equipe 
� Facilidade de aprendizado 

 
 
 
OBS: Na expectativa de uma Resposta afirmativa, coloco
para cumprir com suas necessidades. 
 
 
     
 DECLARAÇÃO: 
 Ao apresentar-me na forma do presente currículo, pretendo demonstrar além da 
minha experiência, total disponibilidade que tenho em adquirir novos conhecimentos que 
possam me engrandecer profissionalmente. Coloco
entrevista e demais formalidades administrativas.
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Documentação, tudo em dias pronto pra trabalhar. 

Atuar na área em que for estabelecido e trabalhar com o grande objetivo para o crescimento da

Informática Básica e  Montagem e Manutenção de Computadores, 

EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS : 

Central Embalagens                                                                                             
Atendente de Caixa                                                    

2 anos                                                                      

Bom atendimento ao público 
Excelente trabalho em equipe  

OBS: Na expectativa de uma Resposta afirmativa, coloco-me a inteira disposição desta empresa 
para cumprir com suas necessidades.  

me na forma do presente currículo, pretendo demonstrar além da 
minha experiência, total disponibilidade que tenho em adquirir novos conhecimentos que 
possam me engrandecer profissionalmente. Coloco-me a vossa inteira disposição para 

a e demais formalidades administrativas. 

 

   

  

Atuar na área em que for estabelecido e trabalhar com o grande objetivo para o crescimento da 

Central Embalagens                                                                                              

me a inteira disposição desta empresa 

me na forma do presente currículo, pretendo demonstrar além da 
minha experiência, total disponibilidade que tenho em adquirir novos conhecimentos que 

me a vossa inteira disposição para 


