
 

Maria Isabel Maris de Cerqueira 

 

Rua: Antonio Cechinel, 496 - Bairro União 

Cocal do Sul/SC – CEP: 88845-000 

Contatos: (11) 98530-9659 / (48) 9996-4397 (Jorlando primo)                          38 anos 

Email: mariaizabel.maris36@gmail.com                                                                       Brasileira 

Objetivos: 
Auxiliar Administrativo / Recepcionista / Atendimento ao Cliente / Operadora de Caixa / 

Auxiliar de Produção 

Resumo Profissional: 

Conhecimento pacote office, auxiliar na execução de atividades administrativas de ordem 

geral em apoio a áreas como arquivamento de documentação, reprodução de cópias, 

atendimento telefônico, recepcionar e encaminhar clientes, visitantes e fornecedores a 

salas de reuniões. Controle de estoque, organizar e controlar as salas de reuniões, 

distribuir correspondências, emissão lançamento e conferência de notas fiscais, cuidar de 

listas de compras de materiais diversos, verificar equipe de limpeza a organização e 

higiene do ambiente, manter atualizada a lista de colaboradores aniversariantes do mês. 

Preenchimento e envio de contratos aos novos clientes, controlar o recebimento dos 

contratos, cadastramento e alteração de serviços em geral, enviar via e-mail todos os 

documentos aos clientes, analisar recebimento dos contratos e aditivos para verificação 

correta dos procedimentos e reenvio dos casos de documentação incompleta. Atendimento 

ao cliente pessoalmente e via telefone, sanar dúvidas solucionar problemas diversos 

relacionados a atraso na entrega, trocas, cancelamento e contrato com técnicos e 

fornecedores. 

Formação: 
Escolaridade: 

Ensino Médio (2º Grau) Completo 

Cursos Complementares 

Introdução a Informática / Aulas Particulares 

(Dezembro de 2001) – Concluído 

Histórico Profissional: 
Linia Gran Prime Serviços Para Saúde Ltda. 

Auxiliar Administrativo – Agosto / 2018 a Abril /2019 

Tinha como função entrar em contato com Planos de Saúde solicitando autorização para 

cirurgias ortopédicas em geral; contato com clientes, contato com médicos quando 

necessário e arquivamento de documentação de pacientes em geral. 

TKS Sistemas Hospitalares E Consultórios 

Recepcionista – Abril / 2017 e Abril / 2018 

Atendimento ao paciente com agendados, entrar em contato com Planos de Saúde para 

confirmações de dados de paciente quando necessário, retirada de exames, agendamento 

de coleta domiciliar, encaminhar pacientes até o local onde será realizado os exames 

quando necessário. 
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CNOVA Eletrônicos S.A 

Analista de Atendimento PL – Abril / 2016 a Outubro / 2016 

Atendimento ao cliente para sanar dúvidas e reclamações sobre atraso na entrega, troca 

de mercadoria, devolução e pagamentos, atendimento via call center, e-mail e chat setor de 

ouvidora. 

DSM Produtos Nutricionais S.A 

Auxiliar Administrativo  - Outubro / 2014 a Setembro / 2015 

Tinha como rotina serviços administrativos, organizar planilha de pagamentos, 

recebimento de malotes, correspondências, lançamento de NF atrás do sistema SAP 

cadastramento de clientes, fornecedores e colaboradores através do sistema Datasul. 

Banco Santander S/A 

Assistente de Atendimento ao Cliente – Julho / 2013 a Abril / 2014 

Tinha como rotina atendimento ao cliente Pessoa Física no setor de conta corrente, tirar 

dúvidas dos clientes sobre, saldo, saque, cheque, cartão, empréstimos, encaminhar cliente 

ao setor em qual deseja tirar suas dúvidas. 

Itaú Unibanco S/A 

Operadora de Atendimento PJ – Dezembro / 2011  a Março / 2013 

Tinha como rotina atendimento ao cliente Pessoa Jurídica no setor de câmbio, envio e 

recebimento, informações em geral. 

Splice Indústria e Comércio Ltda. 
Auxiliar Administrativo – Junho / 2007 a Janeiro / 2008 

Inicialmente tinha como rotina o atendimento telefônico, cadastramento de clientes e 

rotinas de recepção. Última função foi no atendimento aos técnicos de telefonia externo via 

call center para dar baixa nos serviços feito em telefones públicos. 

Áudio Acústica e Televisão 

Recepcionista – Março / 2004 a Novembro / 2005 

Tinha como função recepção da empresa, atendimento telefônico ao cliente e fornecedores, 

organização de arquivos, organização e higiene do ambiente de trabalho. 

PPR Latina Pers. Public. 

Recepcionista – Maio / 2000 a Outubro / 2001 

Tinha como função recepção, atendimento telefônico ao cliente, atendimento a 

fornecedores, contato com empresa de entrega, emissão de duplicatas arquivamento de 

documentação de clientes e verificar a organização e higiene do ambiente de trabalho. 

Informações complementares: 
Cadastramento de Clientes (Sistema Datasul) 

Conferência de Caixa / Contas a Pagar e Receber 

Emissão e Conferência de Notas Fiscais 

Atendimento ao cliente em Geral 

Cadastramento (Sistema Sap) 

Agendamento de Consultas (Sistema Siga) 

Cadastramento de Pacientes (Sistema Pleres) 

Agendamento de Consultas e Exames em Geral 

Contato com Planos de Saúde para serviços e informações diversas. 


