
Tatiane de Almeida Santos 
Brasileira, Casada, 31 anos 

Rua Roma, Nº 327, CEP: 13.159-899 
Bairro: Itapavussu – Cosmópolis – São Paulo 

Telefone: (19) 98230-8696 / E-mail: ta.almeidasantos@gmail.com 
(19) 98125-4008 – Recado (Robson) 

 
OBJETIVO 
Professor – Professora   Auxiliar 
Auxiliar Administrativa  
 
FORMAÇÃO 
 

• Graduação em pedagogia – FHO UNIARARAS 
Curso Concluído em 06/2017 
 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 
02/2019 a 10/2019 – Servtec Serviços Empresariais Ltda ME 
Cargo: Auxiliar de desenvolvimento infantil 
Principais atividades: Auxiliar o professor de educação infantil nas atividades pedagógicas, 
desenvolver atividades de desenvolvimento físico, motora das crianças, auxiliar no 
desenvolvimento de tarefas, cuidar do bem estar, alimentação, sono e a disposição física e 
psicológica das crianças. 
 

• 02/2017 a 12/2018 - Servtec Serviços Empresariais Ltda ME 
Cargo: Auxiliar de desenvolvimento infantil 
Principais atividades: Auxiliar o professor de educação infantil nas atividades pedagógicas, 
desenvolver atividades de desenvolvimento físico, motora das crianças, auxiliar no 
desenvolvimento de tarefas, cuidar do bem estar, alimentação, sono e a disposição física e 
psicológica das crianças. 
 

• 12/2015 a 06/2016 – Óticas Ipanema 
Cargo: Auxiliar Administrativo 
Principais atividades: Receber e enviar correspondências e documentos, controlar contas a 
pagar e receitas, emitir notas fiscais, elaborar relatório financeiro, manter arquivos e cadastros 
de informações atualizados. 
 

• 10/2009 a 12/2015 – Gamaliel indústria de Doces ltda 
Cargo: Auxiliar Administrativo 
Principais atividades: Receber e enviar correspondências e documentos, controlar contas a 
pagar e receitas, emitir notas fiscais, elaborar relatório financeiro, manter arquivos e cadastros 
de informações atualizados, vendas e atendimento ao cliente. 
 

• 02/2008 a 09/2009 – C&A Modas Ltda 
Cargo: Assessora 
Principais atividades: Atendimento ao cliente, operador de caixa, controle de estoque e 
reposição da loja, manter área de vendas em ordem, atendimento ao público 
 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

• Sou uma pessoa organizada, que possuo bom relacionamento entre pessoas, pró ativa 
e dinâmica, responsável e pontual aos horários 

• Toda documentação em ordem 

• Disponibilidade em ordem 

• Disponibilidade de horários 

• Habilitação categoria B 

mailto:ta.almeidasantos@gmail.com

