
CURRÍCULO

Dados Pessoais:

Nome: Francine Vieira de Freitas
Local de Nascimento: Porto Alegre – RS 
Data de Nascimento: 25/08/1982 
Telefone de Contato: (51) 92770990 
E-mail: frantur2099@gmail.com

Formação

Ensino Fundamental e Médio – 1° e 2° Graus 
Escola São Judas Tadeu / João Paulo I
Ensino Superior
IPA – Instituto Porto Alegre
Curso Superior de Turismo com Ênfase em Hotelaria 

Línguas Estrangeiras

Língua Inglesa – Nível  Intermediário
Escola Seven – up e OG entertainment
Língua Espanhola – Nível Intermediário
Escola Seven – up   e OG entertainment



Informática

Sistemas Operacionais – MS Windows  e Desbravador light (DAH), FIDÉLIO, CM.
Software – MS Office – ( Word, Excel ,Power Point,  Internet Explorer, Outlook 
Express), SABRE INTERACT AIRPORT, DCS, RW.

Experiência Profissional

Hotel Erechim Ltda – Outubro de 2001 a Abril de 2003
Estágio realizado atuando como recepcionista na função de check-in e check-out de 
hóspedes, setor de reservas, organização de agenda e almoxarifado.

VASP – Viação Aérea São Paulo – Fevereiro de 2004 a Dezembro de 2004
Estágio realizado na área operacional, desenvolvendo as funções do check-in, check-
out, embarque, desembarque, fechamento e conferência da lista de vôos diários e 
emissão de vouchers. 

WEBJET  Linhas Aéreas – Abril de 2005 à Maio de 2007.
Supervisionando e coordenando os procedimentos de check-in, check-out, embarque, 
desembarque de passageiros, fechamento e conferência da lista de vôos e caixas, 
emissão de passagens, promoção de vendas e setor de bagagens.

Hotel Duque Center – Abril 2009 á Fevereiro  2010
Trabalhando com Recepcionista no atendimento á hóspedes, check-in e check-out, 
setor de reservas e fechamento de caixa.

Hotel Mercure Beverly Hills -  Março 2010 á Fevereiro 2010
Trabalhando com Recepcionista no atendimento de check-in e check-out de hóspedes, 
emissão de reservas,  locação de veículos e passeios turísticos, auxílio na organização 
de eventos e coffe-breaks, fechamento de caixas, confecção de escalas de serviço e 
auxílio no fechamento das faturas mensais do hotel.

TRIP Linhas Aéreas S/A – Março 2010  á Fevereiro 2012.
Supervisionando e coordenando os procedimentos de check-in, check-out, embarque, 
desembarque de passageiros, fechamento e conferência da lista de vôos e caixas, 
emissão de passagens, promoção de vendas e setor de bagagens, organização de 
quadro de gestão, briefing, thebriefing e reuniões  com equipe e INFRAERO e incentivo 
ao cumprimento de metas.



Orbital Serv. Aux. de Transp. Aéreo Ltda – Abril 2012  á  Julho 2012
Liderando uma equipe de 11 pessoas nos procedimentos aeroportuários,da CIA PLUNA 
LINHAS AÉREAS como check-in, check-out, embarque , desembarque de passageiros, 
fechamento e conferência da lista de vôos e caixas, emissão de passagens, promoção 
de vendas e setor de bagagens, organização de quadro de gestão, briefing, thebriefing 
e reuniões  com equipe e INFRAERO e incentivo ao cumprimento de metas.

GJP Administradora de Hoteis e Resort  LTDA – Agosto 2012 á Maio 2013
Supervisora de Reservas de 2 hotéis da rede, realizando operações como cotações, 
atualização de reservas individuais  e de grupos, controle de portais como Expedia, 
Booking, Decolar, Sabre,  lançamentos de pagamentos em reservas, cancelamentos, 
controlando prazos e empenho para a realização de metas, trabalho realizado com 
sistema de operação CMnet.

Hotel Duque Center – Outubro 2013 - atualmente
Responsável pelo setor de reservas, gerenciamento de portais nacionais e 
internacionais, fechamento de grupos,  e  no atendimento á hóspedes, check-in e 
check-out, e fechamento de caixas.

Atividades Adicionais e Treinamentos

Atividade: Treinamento CARE – Treinamento para capacitação á  Assistência as Vítimas 
de acidente aéreo
Local: Cuiabá
Período: 2011

Atividade: Treinamento Gerenciamento AVSEC 
Local: Cuiabá
Período: 2011

Atividade: Treinamento Básico AVSEC
Local: Belo Horizonte
Período: 2010

                                       


