E-mail: ecfonseca@live.com
Endereço: Rua Agreste, nº195 Complemento: Casa 02 Bairro: São João.
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Data de nascimento: 02/10/1981
Sexo: Feminino
Estado civil: Solteira

Dados do Currículo

Experiência Profissional

Última Experiência 
Nome da empresa: COC-Sete de Setembro
Último salário nesta empresa: 693,00
Cargos nesta empresa
Nome do cargo: Auxiliar Administrativo III
Atribuições e realizações neste cargo: 
	Verificação de falta de alunos,
	Inclusão de assuntos das matérias de provas no site do colégio, 
	Xerox e impressão,
	Aplicação de provas substitutivas, 
	Auxiliando na disciplina (observando recreios, intervalos, dentre outros).
Data de entrada e saída: 09/08/2012 até 24/01/2013.

Última Experiência

 Nome da empresa: Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN.
                                  Laboratório de Poços de Caldas – LAPOC.
Último salário nesta empresa: R$ 780,00
Cargos nesta empresa
Nome do cargo: Auxiliar Técnico em Química
Atribuições e realizações neste cargo: 
As tarefas abaixo são realizadas no Laboratório de Radioquímica do LAPOC.
As principais atribuições são: 
- Responsável pelas determinações de rádio e chumbo em amostras ambientais ( água, efluentes, solo, café, capim, chorume, etc.).
- Responsável pela intercomparação de determinações com relação a um padrão normatizado.
As principais realizações são:
- abertura e pesagem de amostras.
- preparação de soluções ácidas, básicas e indicadoras.
- aplicação do método de separação radioquímica, que consiste em co-precipitação por sulfatos e cromatos, e posteriormente, a filtragem para retirada do sedimento a ser analisado.
- manuseio de centrífugas.
- manuseio de capela exaustora.
- manuseio de chapas aquecedoras e agitadores magnéticos.
- calibração e manuseio de medidores de pH.
Data de entrada e saída deste cargo: 06/2010 a 09/08/2012


Cargo Anterior
Nome da empresa: Os Colchões Ltda.
Nome do cargo: Auxiliar de Escritório.
Último salário na empresa: R$ 425,00
Atribuições e realizações neste cargo: 
-Atendimento ao cliente,
-abertura e cobrança de crediário, 
-recebimento e pagamento duplicatas e contas em geral, 
-consulta SCPC e SERASA, 
-fechamento de caixa.
Data de entrada e saída deste cargo: 04/2008 à 06/2008

Formação acadêmica
Última Formação/Formação Atual
Grau de formação: Ensino Técnico Profissionalizante
Nome do curso: Técnico em Química
Nome da instituição: Instituto Educacional São João da Escócia – Colégio Pelicano
Data de início e conclusão: 01/2009 a 12/2010.

Penúltima Formação 
Grau de formação: Ensino Médio 
Nome da Instituição: E. E. Dr. Francisco Escobar
Data de início e conclusão: 02/2004 a 12/2005 

Informações complementares
Curso/ especializações:
- Sistema de Atendimento a Emergências na CNEN, Emergências Radiológicas, Transporte de Materiais Radioativos, Norma CNEN 3.01-Princípios Básicos de Radioproteção, Processo de Interpretação da Norma ISO-17025:2005, Sistema da Garantia da Qualidade ISO-17025:2005;
-Informática básica: Windows, Word, Excel, PowerPoint, Internet.
-Assistente Administrativo (secretariado, matemática financeira, contabilidade, Rh).
-Recepcionista.

Resumo do Currículo

Técnica em química pelo Colégio Pelicano. Fui responsável pelas análises radioquímicas e de intercomparação, tendo como rotina: pesagem e abertura de amostras ambientais preparação de soluções, manuseio de centrífugas, de capelas, de chapas aquecedoras e agitadores magnéticos, calibração de medidores de pH, dentre outros. Tendo cursos complementares como:
-Informática básica: Windows, Word, Excel, PowerPoint, Internet.
-Assistente Administrativo (secretariado, matemática financeira, contabilidade, Rh).
-Recepcionista.
Disponibilidade para viagens.

