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Formação Acadêmica 
Objetivo: Redator 

Universidade São Judas Tadeu – Concluído em dez/2017 

Curso de Jornalismo 

 
Experiência Profissional 
Freelancer desde 10/2019 
Redator Midias Digitais 
Sugestões de pauta, elaboração de conteúdos, estratégias de divulgação e engajamento das empresas: 

Melodia Musicoterapia; 

Banda Hamlets 
 

Apple – iPlace Grupo Herval- de 09/2017 até 09/2019 

Consultor de vendas técnicas 
Sondagem e abordagem direta ao cliente; explicação e demonstração técnica de produtos; planejamento de 

metas; organização de setor e fidelização de clientes. 

 
Apple – Fast Shop-A2you- de 05/2013 a 10/2016 

Consultor de vendas técnicas 

Sondagem e abordagem direta ao cliente; explicação e demonstração técnica de produtos; planejamento de 
metas; organização de setor e fidelização de clientes. 

 
Authentic Feet- de 08/2010 a 04/2013 
Gerente de loja 

Gerente de pessoal; gerente de produtos; controle de entrada e saída de notas fiscais; organização de estoque; 
organização  de  caixa;  elaboração  e  alimentação  de  planilha  de  histórico  de  vendas;  montagem  de  
vitrine; articulação  de  estratégia  de  vendas;  planejamento  de  metas;  acompanhamento  individual  e  
coletivo; sondagem e abordagem direta ao cliente; fidelização de clientes e demonstração técnica de produtos. 

 
World Tennis- de 08/2009/ a 08/2010 
Subgerente 
Controle  de  entrada  e  saída  de  notas  fiscais;  organização  de  estoque;  organização  de  caixa;  elaboração  
e alimentação de planilha de histórico de vendas; montagem de vitrine; articulação de estratégia de vendas; 
Planejamento  de  metas;  Sondagem  e  abordagem  direta  ao  cliente;  Explicação  e  demonstração  técnica  
de produtos e fidelização de clientes. 

 
Informações Adicionais 
 

 Treinamento de consultores de venda; 
 

 Conhecimento do mercado varejista; 
 

 Coordenação e gestão de pessoal; 
 

 Workshop em Mídia Digital 
 

Competências 

Rápido  em  resolução  de  conflitos  com  excelente  capacidade  de  análise.  Espírito  de  liderança  
e respeitoso  às  regras  da  organização.  Organizado  com  prazos,  processos  e  comprometido  com  
os resultados. Questionador e curioso, em constante busca de novos aprendizados. 


