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Disponibilidade de horários 

Objetivo: Analista Contábil | Analista financeiro  

Resumo Profissional 

 Carreira profissional desenvolvida na área Contábil, Financeiro e Fiscal, com experiência nos processos: 
Emissão de notas fiscais de saída e lançamentos de entrada, conferência de PIS e COFINS, contabilização de 
vendas (receita e impostos) e tributos incidentes sobre notas fiscais, elaboração de relatórios gerenciais, 
controle de contas a pagar, despesas mensais, conferência e apuração de Impostos, lançamentos contábeis, 
pedidos de compra, contato com fornecedores e atendimento ao cliente receptivo via telefone e presencial. 
 

 Amplo conhecimento em notas fiscais de venda, importação, exportação, remessa para conserto, remessa 
para armazenagem, remessa grátis e bonificação, remessa para análise no exterior, devoluções de compra 
(insumo e uso e consumo), diversas saídas e NF para credito de ICMS CIAP. 

 
 Conhecimento em emissão de pedido de compra para insumos e materiais de escritório em geral, 

acompanhamento e controle de estoque de matéria prima em poder de terceiros. 
 

 Expertise em atividades gestão de controles e facilidade na interface com demais setores.  
 
Domínio em pacote office, nível intermediário. Conhecimento em sistema/softwares: ERP Certus, ERP Sapiens e 

ERP Folhamatic. 

 

Formação  

Graduação em Ciências Contábeis Instituto Superior de Ciências Aplicadas (ISCA). Conclusão/2020. 

 

Experiência Porfissional  

Empresa: Agropalma S/A     Período: 08/2017 até 04/2020 - 2 anos e 8 meses 

Cargo: Assistente Faturamento 
Atividades: Responsável por emissão documentos fiscais: Conferência CFOP de acordo com sua operação, análise 
e conferência de retenções (ICMS,PIS e COFINS) sobre notas de saída, atividades de importação: Análise DI (Receita 
Federal) e emissão do documento fiscal para nacionalização de insumos e peças industriais, atividades de exportação: 
Emissão do documento fiscal e análise do XML, lançamento e classificação de notas fiscal de entrada, integração 
contábil: Contabilização das operações venda e conferencias dos impostos - ICMS, PIS e COFINS, elaboração de 
relatórios mensais: Devoluções de venda e cálculo para crédito de ICMS CIAP. 
 
 

Empresa: Steriox Esterilizações LTDA     Período: 09/2015 até 07/2017 - 1 ano e 10 meses 

Cargo: Auxiliar de Escritório  
Atividades: Atuação no controle de contas a pagar, contato com fornecedores e clientes, emissão de pedidos de 
compra, controle e pagamento de despesas e emissão de NF-e de serviço. 
 
 

Curso Complementar  

Introdução à Linguagem Python, TI Plataforma Udemy. Previsão de término 08/2020. 
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