INTERNAUTA
Estado civil: solteiro. Nacionalidade: brasileiro. Idade: 22 anos. Naturalidade: Cidade A
Rua, nº – Bairro – Cidade B - Estado
Telefones: (11) 0000-0000 / 0000-0000
e-mail: internauta@uol.com.br

Objetivos: Auxiliar administrativo Financeiro / Assistente administrativo 
(É interessante focar seu objetivo se for para uma vaga específica, caso contrário informe apenas a área. Ex.: Objetivo: área administrativa).
 
HISTÓRICO PROFISSIONAL
Empresa 1
Empresa pública criada para implementar a política habitacional do governo X
Período: 00/10/2007 – Atual
Cargo: Estagiário
(Defina o setor onde atuou como estagiário. Ex: Estagiário financeiro)

Atividades: Análise financeira de contratos de compra e venda de unidades habitacionais, com base nas normas de procedimentos da empresa, do SFH (Sistema Financeiro da Habitação) e legislação específica.
Elaboração de relatórios diversos para gerência e superintendência visando planejamento da demanda de empreendimentos, transferência e recomercialização dos imóveis da cia. suporte técnico aos escritórios regionais.

Empresa 2
Período: 00/06/2004 a 00/10/2007
Cargo: Atendimento ao cliente

Atividades: Compras, onde eram discutidos preços, datas e formas de pagamentos,  prazos de  entregas,  maneiras de armazenamentos dos produtos, junto aos fornecedores.
Vendas, assistência técnica, sobre produtos / serviços oferecido pela empresa, à seus clientes, através de visitas às residências, auxiliando nas dúvidas referentes ao uso dos produtos ou  serviços oferecidos pela cia, atividades desenvolvidas em casas residenciais, prédios, empresas. 

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
Entidade 2 (ONG) Organização não-governamental  
Período: 00/02/2005 a 00/12/2005, Obs: (apenas aos sábados como voluntariado ) 
Cargo: Assistente administrativo 

Atividades: Assistente administrativo, contas a pagar, controle de entrada e saída, novos doadores, controle de estoque dos alimentos, roupas, produtos higiênicos. Desenvolvimento de projetos para arrecadação de verbas, como festas, bolas, enfeites.

Dica:
Informações adicionais:
Voluntário em ONG, realizando atividades como: assistente administrativo, contas a pagar, controle de entrada e saída, novos doadores, controle de estoque. Desenvolvimento de projetos para arrecadação de verbas.

FORMAÇÃO


Cursando 8° semestre 
-    4° ano de Administração de Empresas
-	Início em janeiro de 2005 – Término em dezembro de 2008
Universidade A

(Seja sucinto: Cursando 4º ano de administração de empresas – Universidade A ) 

CURSOS COMPLEMENTARES

-	Informática: Word, Excel, Power Point, Access, Windows
-	Inglês Nível 2 (Especifique em Básico, intermediário ou Avançado)
-	Técnico contábil 
-	Técnico administrativo
-	Participações de Palestras: Gestão de Planejamento, Controle de Qualidade e Empreendedorismo.

