
MAYRON DUARTE DA SILVA SANTOS  
 

Dados pessoais: 

 

28 anos  

Possui filhos: Não  

Estado civil: Solteiro  

Nacionalidade: Brasileiro 

País: Brasil  

Estado: Sergipe  

Cidade: Aracaju  

Bairro: 18 do Forte  

E-mail: mayron.duarte.duarte@hotmail.com 

Celular: (79)98852-4013/ (79)99106-5440/ (79) 9 9129-3911 

 

Objetivo profissional: 

Escriturário de RH; Auxiliar Controle Operacional Prevenção de Perdas; 

Auditoria Operacional; Auxiliar de Administração; Auxiliar de Serviços Gerais; 

Vendedor; Auxiliar de Cozinha. 

Resumo profissional: 

Colaborar em um ambiente de trabalho onde possa colocar em pratica meus 
conhecimentos em favor da instituição na qual viso integrar, focando sempre o 
benefício e o crescimento da organização e o crescimento profissional. 

Formação:  

Ensino médio completo. 

Cursos técnicos:  

Téc. Segurança do Trabalho. 

Cursos complementares: 

Informática - Microsoft Windows 8.1 Outlook para corporações Microsoft Excel; 
Relações humanas e Inglês Básico. 

 

 



Histórico profissional: 

Cencosud Brasil Comercial LTDA 

Escriturário RH - de julho/2015 a agosto/2016 

Responsável por auxiliar o analista nos processos de admissão, integração de 
novos colaboradores na empresa, benefícios, registro de ponto eletrônico, 
controle de férias e prestando suporte ao departamento jurídico, apoiando toda 
a área de administração de pessoal. Responsável por todos os prontuários e 
documentações dos colaboradores do hospital, mantendo em ordem e com 
documentações atualizadas. 

Cencosud Brasil Comercial LTDA 

Auxiliar de Controle Operacional Prevenção de Perda de Roubo - de maio/2014 
a julho/2015 

Contribuir com a boa imagem da empresa, por meio da realização de ações 
preventivas e corretivas; controlar o serviço de vigilância terceirizada; colaborar 
com a implementação das normas e diretrizes de segurança da empresa; 
assegurar o perfeito funcionamento da área de CFTV, responsabilizando-se 
pelos equipamentos, manutenção e instalações de novas câmeras; contribuir 
com a eficiência da segurança e prevenção contra riscos (furtos, roubos, 
sabotagem, etc...); 

 Minimizar os riscos de perdas ocasionados por erros de estoque e avarias e 
atividades afins.  

Acompanhar e controlar a rotina da equipe de prevenção. 

Ambitec LTDA 

Auxiliar de Serviços Gerais - de agosto/2012 a maio/2014 

*Auxilia na realização de serviços em geral como recebimento, separação e 
distribuição de correspondência e materiais, atividades de limpeza, copa e 
conservação de instalações. 

Informações complementares: 

Disponível atualmente para o mercado de trabalho. 

 

 


