
Maria Helena Bona 
 

      

Brasileira, 41 anos.   

Solteira, um filho, não mora comigo. 

Rua Juruna, 1437, Bairro Santa Cruz. 

Cascavel – Paraná. 

 Celular (45) 99921-6637 

Comercial (45) 3222-4064 

E-mail: mariahelenabona@hotmail.com 

                     

 

Área de Interesse 

 

Atuar na área de contabilidade e gestão tributária. 

 

 Formação Acadêmica 

 

• Fundação Getúlio Vargas (FGV). 

• MBA em Gestão Empresarial – 2009/2013. 

 

• Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Campus Cascavel (UNIOESTE). 

• Graduada em Ciências Contábeis – 1999.  

  

Idioma 

 

• Inglês básico. 

 

Experiências e Qualificações Profissionais  

 

Possui 18 anos de experiência profissional como contadora, atuando na área contábil e fiscal e também na área de recursos 

humanos de uma construtora por 1 ano. Foi responsável pela contabilidade de uma indústria de insumos para ração animal 

durante 7 anos e também de uma metalúrgica do mesmo grupo de empresas no interior do Paraná. Trabalhando também 

coletivamente em escritórios de contabilidade no período de 11 anos. Em todos os períodos executando serviços pertinentes 

a área como: lançamentos, conciliações, cálculo de impostos, fechamentos mensais e anuais, declarações estaduais, 

municipais e federais, contratos, alterações, abertura e encerramento de empresas. 

 

Desenvolvimento da Carreira Profissional  (ATUAIS) 

 
Folem Indústria e Comercio Ltda.         2009 / 2014. 
Segmento: Farinha e óleo animal. 
Cargo: Contadora.  

Atribuições: Responsável pela implantação do setor de contabilidade dentro da empresa. 

Realizações: Reestruturação interna dos processos organizacionais e estruturação dos processos operacionais para novo 

sistema de gestão. Implantação da contabilidade com a estruturação das análises econômicas e financeiras, visão global para 

os acionistas da empresa, sobre os vários departamentos existentes. Todos os serviços pertinentes á área e afins. 

 
Integral Assessoria Contábil Ltda.         2015 / Atual. 
Segmento: Escritório de contabilidade. 
Cargo: Contadora Master.  

Atribuições: Responsável pela contabilidade e escrita fiscal de várias empresas de lucro real, presumido e também do Simples 

Nacional. 

Realizações: Departamento de contabilidade e fiscal, executando todos os serviços relacionados à área, executando também 

a integração de sistema I9 X Cordilheir e Sienge, focando o atendimento ao cliente.  

 

Pretensão Salarial 

 
R$ 6.000,00 

 

Informações Adicionais  

 

• Disponibilidade de mudança de cidade e Estado. 



Maria Helena Bona 
 

     

Referências 

 

• Valdir Biavati – Contador e Consultor Tributário - (45) 98811-8542. 


