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OBJETIVOS  
 

 Estagiar na Área Jurídica  
 

FORMAÇÃO ACADÊMICA  
 

 GRADUAÇÃO:         BACHAREL EM DIREITO  
Faculdade:                   Universidade da Amazônia – UNAMA 

Período:                         4º 

Ano de Conclusão:       2021 

 Ensino Médio: E.E.E.F.M Jerônimo Milhomem Tavares– 12/2013 
 

CURSOS, EVENTOS, SEMINÁRIOS 
 

 Curso Redação Técnica, promovido pelo SEST SENAT, no período de 23/12/2017 à 07/01/2018, 

com carga horária de 60 horas. 

 Curso Ética e cidadania, promovido pelo SEST SENAT, no período de 23/12/2017 à 07/01/2018, 

com carga horária de 10 horas. 

 Curso Introdução à Informática, promovido pelo SEST SENAT, no período de 23/12/2017 à 

07/01/2018, com carga horária de 30 horas. 

 Curso Qualidade no Atendimento, promovido pelo SEST SENAT, no período de 23/12/2017 à 

03/01/2018, com carga horária de 20 horas. 

 Curso ECA – Estatuto da criança e do adolescente, promovido pelo SEST SENAT, no período 

de 23/12/2017 à 03/01/2018, com carga horária de 20 horas. 

 Curso Excel descomplicado, promovido pelo SEST SENAT, no período de 23/12/2017 à 

03/01/2018, com carga horária de 20 horas. 

 Curso Administração de Materiais, promovido pelo SEST SENAT, no período de 23/12/2017 à 

30/12/2018, com carga horária de 30 horas. 

 Curso Conhecendo a Carreira Técnica em Informática, promovido pelo Instituto Tecnológico 

Brasileiro (PRONATEC), no período de 27/12/2017 à 28/12/2017, com carga horária de 10 horas. 

 Curso Conhecendo a Carreira Técnica em Informática para Internet, promovido pelo Instituto 

Tecnológico Brasileiro (PRONATEC), no período de 22/12/2017 à 28/12/2017, com carga horária 

de 10 horas.  

 Curso Conhecendo a Carreira Técnica em Segurança do Trabalho, promovido pelo Instituto 

Tecnológico Brasileiro (PRONATEC), no período de 20/12/2017 à 28/12/2017, com carga horária 

de 10 horas. 

 Curso Conhecendo a Carreira Técnica em Administração, promovido pelo Instituto 

Tecnológico Brasileiro (PRONATEC), no período de 20/12/2017 à 28/12/2017, com carga horária 

de 10 horas.  

 Curso 5S no Escritório, promovido pelo SEST SENAT, no período de 20/12/2017 à 23/12/2017, 

com carga horária de 15 horas. 

 Curso Combatendo a Violência Doméstica, promovido pelo SEST SENAT, no período de 

23/12/2017, com carga horária de 20 horas. 
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 Curso Como Manter sua Empregabilidade, promovido pelo SEST SENAT, no período de 

23/12/2017, com carga horária de 30 horas. 

 Curso Combatendo a Violência Doméstica, promovido pelo SEST SENAT, no período de 

23/12/2017, com carga horária de 20 horas. 

 Curso Português, promovido pelo SEST SENAT, no período de 20/12/2017 à 23/12/2017, com 

carga horária de 40 horas. 

 Curso Oratória, promovido pelo SEST SENAT, no período de 20/12/2017 à 23/12/2017, com 

carga horária de 20 horas. 

 Curso Direitos e deveres do cidadão, promovido pelo SEST SENAT, no período de 20/12/2017 à 

22/12/2017, com carga horária de 30 horas. 

 Curso Comunicação Interpessoal e Atendimento ao Cliente, promovido pelo SEST SENAT, no 

período de 20/12/2017 à 21/12/2017, com carga horária de 30 horas. 

 Curso Inglês Básico, promovido pelo Instituto Tecnológico Brasileiro (PRONATEC), no 

período de 14/11/2017 à 07/12/2017, com carga horária de 160 horas.  

 Seminário HOMOFOBIA, TRANSFOBIA E DIREITOS HUMANOS:UM DIÁLOGO 

NECESSÁRIO, realizado pelo SER EDUCACIONAL, no dia 16/11/2017, carga horária de 05 

horas. 

 Participou na condição de CONGRESSISTA do evento III Congresso Brasileiro de Processo 

Constitucional - Belém/PA, realizado pelo SER EDUCACIONAL, no período de 26/10/2017 a 

28/10/2017, com a carga horária de 30 horas. 

 Participou do evento II Encontro de Patrimônio e Sociedade, realizado pelo SER 

EDUCACIONAL, no período de 24/10/2017 à 27/10/2017, carga horária de 30 horas. 

 Participou do evento Ação UNAMA “Todos contra o Trabalho Infantil” no Círio de Nazaré, 

realizado pelo SER EDUCACIONAL, no dia 06/10/2017, carga horária de 10 horas. 

 Participou do evento Atuação do Psicólogo na Saúde Mental, realizado pelo SER 

EDUCACIONAL, no dia 25/07/2017, carga horária de 04 horas. 

 Participou do evento Cine Debate: Direitos Humanos em Foco, realizado pelo SER 

EDUCACIONAL, no dia 02/06/2017, carga horária de 10 horas. 

 Participou do “III ENCONTROS JUS HERMENEUTIKOS”, realizado pelo Instituto de 

Ciências Jurídicas da Universidade da Amazônia (UNAMA), no dia 06/05/2017, carga horária 

de 40 horas. 

 Participou do I Fórum de Previdência Social da Amazônia, realizado pelo Instituto de Ciências 

Jurídicas da Universidade da Amazônia (UNAMA), no dia 27/04/2017, carga horária de 06 

horas. 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 

 Empresa: EL DIGITAÇÃO 
Cargo: Atendente 

Início: 24/10/2015 Término: 08/01/2018 

Atividades Desenvolvidas: Emissão de notas fiscais, impressão, digitação, escaneamento, envio de 

e-mails, contratos, recibos, pesquisa na internet, xerox. 

 

 Empresa: Restaurante Santa Chapa  
Cargo: Atendente 

Início: 07/04/2015 Término: 30/09/2015 

Atividades Desenvolvidas: Atendimento ao Público, Serviços Gerais. 

 

 Empresa: CASA DO CONSTRUTOR  

Cargo: Secretário/ Auxiliar Administrativo/ Auxiliar Almoxarifado/ Serviços Gerais  

Início: 07/02/2011 Término: 07/02/2014 

https://www.infojobs.com.br/artigos/Auxiliar_de_Almoxarifado__3001.aspx


Atividades Desenvolvidas: verificar a entrada e saída de correspondências, receber e enviar 

documentos, atender chamadas telefônicas, recepcionar o público em geral, manter atualizados os 

contatos da empresa, utilização das máquinas comuns como, impressoras, máquinas copiadoras, 

computadores e programas de planilhas em geral; pagamentos e transferências através do 

BRADESCO NET EMPRESA, controlar contas a pagar e receitas, emitir notas fiscais, manter 

arquivos e cadastros de informações atualizados, prestar informações ao público, responder e-mails, 

manter o controle dos estoques, anotar todas as entradas e saídas, controlar os estoques, dar entrada 

de todas as notas fiscais de fornecedores no sistema, organizar a estocagem dos materiais, manter 

controles dos estoques, separar materiais para devolução, controlar os níveis de estoques, receber, 

cadastrar, armazenar, separar, distribuir materiais de uso contínuo ou esporádico, recepcionar, 

conferir, armazenar e distribuir os materiais. 
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