
           TATIANE MALISZESKY FORMIGA
Brasileira, solteira (sem filhos)

Data nascimento: 20/08/1980 – Naturalidade: Esteio/RS

Endereço: Av. Cristóvão Colombo, 878 apto 8

B: Floresta - Porto Alegre/ RS CEP: 90560-001

Telefone: (51) 9360-4927 (51) 3474-2339 / E-mail: tatizesky@gmail.com

OBJETIVO

Atuar no cargo de Recepcionista ou Secretária.

QUALIFICAÇÕES

• Pró-ativa,  dinâmica,  organizada,  bom  relacionamento  interpessoal,  de  fácil 
adaptabilidade.

FORMAÇÃO

•  Administração de Empresas. Faculdades Equipe, 1º semestre – trancado

IDIOMAS E INFORMÁTICA

• Inglês. UPTIME Comunicação em Inglês – cursando (2015).
• Informática básica – Windows, Word, Excel, PowerPoint, Internet. (2005).

CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO

• Curso Complementar em Rotinas Administrativas, comportamento profissional. Microlins (2007).
• Curso Complementar de Recepcionista. SENAC (2007)

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

• 04/2014 - Atual – Cardeal Escritório Contábil Ltda.
Cargo: Recepcionista
Principais atividades: Recepção/ atendimento aos clientes, atendimento telefônico (PABX)/ atender, filtrar, 
transferir  e  realizar  ligações,  protocolo  de  guias  e  documentos,  recebimento  de  correspondências, 
controle de planilhas, cópias e digitalização de documentos, solicitação de motoboy, controle de agenda, 
planilha de ligações, controle de entrada e saída de materiais, entrega e recebimento de documentos.

• 10/2010 - 04/2013 – Ford Copagra Coml Porto-Alegrense de Automóveis Ltda.
Cargo: 01/10/2010 – Recepcionista
            01/08/2012 – Assistente Administrativa (Secretária). 
Principais atividades: Recepção/ atendimento aos clientes, arquivo e organização de notas, controle de 
guias pagas e documentos, emissão de NF-e, organização de materiais para o feirão,  solicitação de 
materiais para o setor, controle do fluxo de movimento, controle e solicitação de guinchos, responsável 
pela organização da loja e sala de reunião.

• 08/2009 – 02/2010 – Filtralub Comércio de Filtros e Lubrificantes Ltda.
Cargo: Recepcionista/telefonista
Principais  atividades:  Recepção/atendimento  aos  clientes  e  fornecedores  em  geral,  atendimento 
telefônico (PABX) / atender, transferir e realizar ligações.



Responsável direta pelo agendamento de reuniões, pagamentos e recebimentos, controle e distribuição 
de correspondências enviadas e recebidas (correio, fax, e-mail, pessoal). 

• 09/2007 – 06/2008 – Exxatus Contabilidade
Cargo: Auxiliar de Dpto Fiscal 
Principais Atividades: Lançamento de notas fiscais e inventários, emissão e controle de relatórios, guias 
do ICMS, gias, aidofs, emissão de darfs, recepção/atendimento aos clientes, controle de planilhas.

• 04/1998 – 01/2005 – A. Fernandes & Veronese Ltda.
Cargo: Auxiliar de Escritório
Principais  Atividades:  Lançamento,  controle,  conferência  de  notas  fiscais  e  inventários,  emissão  e 
controle de relatórios, emissão de darfs, guias do ICMS, organização de arquivos, cadastro de clientes, 
recepção/ atendimento aos clientes e telefone (PABX), compras e distribuição de materiais, despacho de 
serviços de motoboy, controle de planilhas.

ATIVIDADES ADICIONAIS
  
• Empresa: SEBRAE – Dezembro/2004

Curso: Atendimento ao cliente (20hs)

• Empresa: Olimpio Escola Profissionalizante -  Agosto/1998
Curso: Qualificação para inserção no mercado de trabalho (20hs)


