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Objetivo Profissional

Atuar profissionalmente como Analista de Importação

Resumo das Qualificações

Profissional formada em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Aluna do curso de Analista de Comércio Exterior na ABRACOMEX. Poliglota, com Inglês e Espanhol fluentes.
Autodidata em Polonês e Russo. Possui experiência na área comercial, financeira, administrativa, com foco em
atendimento ao cliente. e como professora particular de língua inglesa. Habilidades comportamentais como
facilidade de aprendizado e boa capacidade de resolução de problemas. Forte interesse em comércio exterior.

 

Experiência

Assistente de Repactuação | Liderança Serviços | Empresa de serviços terceirizados |  10/2021 – 01/2022 

Responsável pela análise de contratos firmados entre a Liderança e clientes diversos, especialmente agentes
públicos, pelo cálculo de reajustes de contratos por meio de planilhas Excel, pela negociação dos reajustes
apresentados, bem como o faturamento de notas fiscais, emissão de relatórios de faturamento, entre outras
funções. Resolução de demandas inerentes ao faturamento de notas fiscais e análise de contratos públicos.

Analista de Faturamento | CMO Comércio de Materiais Ortopédicos | Empresa de materiais médicos 
hospitalares |  02/2016 – 09/2021

Responsável  pelo  faturamento  de  notas  fiscais,  incluindo  as  de  importação,  emissão  de  relatórios  de
faturamento,  acompanhamento  de  autorizações  junto  a  portais  de  convênios,  atendimento  a  clientes
particulares e hospitais. Resolução de demandas inerentes ao faturamento de notas fiscais e acompanhamento
do crescimento financeiro da empresa.  Atualização de precificações e liderança de treinamentos à equipe
júnior de faturamento. 

Resultados: 
Rápida resolução de problemas: Realocação R$ 500k para investimento financeiro no período de um mês (junho de 2018). 

Histórico Acadêmico

UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina 
Bacharelado em Relações Internacionais – Concluído em 02/2014

Centro Universitário Estácio de Sá
Letras – Inglês – Iniciado em 2018, atualmente com a matrícula trancada

Formação Complementar
Curso de Formação Profissional para Analista de Comércio Exterior
ABRACOMEX – Iniciado em 2021, em andamento



Idiomas
Inglês – Fluente
Espanhol – Fluente
Polonês – Avançado
Russo – Intermediário

Informação Adicional

Conhecimentos Específicos | Geopolítica, Economia Internacional, Direito Internacional e Comércio Exterior

Habilidades Profissionais | Ensino de Língua Inglesa, Vendas, Faturamento, Análise de Finanças, Importação, 
Incoterms, Atendimento ao Cliente

Trabalho Voluntário | Florianópolis, Santa Catarina | Social Media da Sociedade Polônia de Florianópolis

Modalidade de Trabalho | Disponibilidade para trabalhar remotamente


