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RESUMO PROFISSIONAL
Profissional com excelentes habilidades

administrativas e sólida experiência na

área comercial. Apta a executar tarefas de

escritório, conhecimento em Ti, marketing

digital, garantindo a eficiência da rotina

operacional.
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IDIOMAS
Inglês:

Básico

Japonês:

Intermediário

Bianca Carvalho Torigoe

HISTÓRICO PROFISSIONAL

Gerente administrativo e financeiro Brigaderia Emotional Food -
Araçatuba, SP
03/2020 - 10/2021

Gestão de negócio, venda, criação de conteúdo para marketing digital, rede

social, atendimento ao público e confeitaria.

■

Auxiliar administrativo Caio Pneus - Lins, SP
01/2020 - 03/2020

Conferência de notas fiscais, faturas de pagamentos e boletos, contribuindo

para a melhor organização do departamento financeiro.

■

Assessora de Gabinete Prefeitura Municipal de Lins - Lins, SP
01/2013 - 12/2017

Auxílio no desenvolvimento das operações e resoluções de problemas,

prestando um serviço de atendimento ao cliente de ponta, cotações, compras,

nota fiscais, tributos, assessoria pessoal, arquivo, apoio as áreas

administrativas.

■

Estagiária Câmara Municipal de Lins - LIns, SP
01/2011 - 12/2012

Auxiliar, cooperar no atendimento ao público, suporte interno, cotações,

compras, suporte na área administrativa e contabil, arquivo, auxiliar de

almoxarifado.

■

Auxiliar de produção Suzuki Co. Ltda - Toyokawa- Japão, Aichi-ken
01/2007 - 11/2010

Auxílio na montagem de filtros para motor de barco , de forma a contribuir com

a equipe e prever possíveis problemas, otimizando o processo de produção.

■

Estagiaria Inss - Instituto Nacional de Seguridade Social - Lins, SP
01/2004 - 10/2006

Arquivo, cadastro de segurados, atendimento e distribuição de senhas ao

público, confecção e envio de correspondências, suporte de Ti.

■

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Pós Graduação: Marketing Digital
Unopar - Paraná , 01/2018

Graduação: Administração
Unilins - Lins , 01/2015

Técnica em Informática
Instituto Americano de Lins - Lins, 12/2006

COMPETÊNCIAS

Bom relacionamento e comunicação interpessoal em todos os níveis■



Nível avançado de Excel e Pacote Office■


