
   Eliane Goulart                     Brasileira, 42 anos (25/06/78), solteira, 2 filhos 

CPF (BRA) 000.046.399-01 
Servidão Olga Lacerda n° 13 – Monte Verde 

CEP: 88032-335, Florianópolis, Santa Catarina – Brasil 
(48) 9 9953-1680 - E-mail: elianegou2@gmail.com 

 

 
Objetivo 
           Telefonista, recepcionista, serviços administrativos.  
 
Perfil profissional 
           Determinada, comprometida, responsável, entusiasmada, interessada, aberta a novas 
experiências e com muita vontade de crescer, possuo uma grande disposição para apreender. 
Disponibilidade para horário de trabalho. 
 
Formação 
           Ensino Médio (2° Grau) completo. 
 
Histórico profissional 
 
 
● Opic - serviços de apoio administrativo Ltda - 01/09/2016 a 09/03/2020. (Clínica 

Odontológica Ciipo  
Analista de marketing - Serviços administrativo, atender telefone, inserir na agendar 
(sistema clínica) pacientes para atendimento com profissionais. Cuidava dos orçamentos, 
feitos pelos pacientes, e fazia contato com os mesmos, para retornarem na clínica, 
agendar horário para fazer os procedimentos orçados. Contatos feitos via telefone, 
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whatsapp e e-mail. 
 
● Cabanellos Schuh Advogados – 08/2010 a 03/2016. 

Auxiliar Administrativo – Serviços administrativos diversos internos no escritório, Início em 
2010 até 07/2012. Após isso, negociava acordos extrajudiciais, processos cíveis, no ramo 
bancário, trabalhando diretamente com advogados e com clientes via telefone e e-mail. 
Envio de propostas, recebimento, finalizava o acordo, com o envio das minutas.  
 

● Vigor S/A Indústria de Alimentos – 12/2006 a 07/2009 
Promotora de Vendas – Atendimento ao cliente, abastecimento de mercadorias, controlar 
data de vencimento dos produtos na área de vendas. 
 

● Hippo Supermercados – 08/2003 a 04/2006 
Ajudante operacional – Atendimento ao cliente, abastecimento de mercadorias, controlar 
data de vencimento dos produtos na área de vendas. 
 
 

● Ok Distribuidora – 11/2002 a 07/2003 
Abordava os clientes no ponto de venda, apresentando os produtos, tirando eventuais 
duvidas.  
 

Conhecimentos em informática 
● Informática básica em ambiente Windows. 
●  Digitação eficiente. 

 
Informações complementares 
● Trabalhei 13 anos no ramo supermercadista, estava insatisfeita, pois precisava de novos 

horizontes, novos desafios. Foi então, que decidi mudar meu ramo profissional. Depois de 
muita procura, consegui a oportunidade de trabalhar no escritório Cabanellos (escritório de 
advocacia) na área administrativa. Serviços diversos, e depois de dois anos no escritório, 
passei a fazer parte da equipe de negociação, onde permaneci por mais de três anos e meio. 
Fechou o escritório a sede aqui em Florianópolis, por isso sai. 

● Fiquei por 3 anos e 6 meses na clínica, exercendo funções administrativas, desde o mês de 
novembro de 2019 o movimento começou a ficar ruim, caiu muito. Início do ano, piorou 
bastante e com a chegada da pandemia Corona Vírus (Covid 19), mais de 50% do 
movimento da clínica caiu. Foi onde pra conter gastos, fui desligada da empresa, demitida. 


