
 

JÉSSICA FERNANDA CUNHA DE SOUZA 
 

Rua Arraial da Anta, 61 São Paulo, SP| 08270-090 |  pj.jessica@gmail.com | 24 anos | Solteira | +55 11 96352-6452. 

OBJETIVO LEGENDAGEM 

HABILIDADES E 
COMPETÊNCIAS 

Inglês Avançado | AntConc Intermediário | Pacote Office Avançado. 

EXPERIÊNCIA  REVISORA EXTERNA – GLOBAL TRANSLATIONS. 
11/2013 – ATUAL. 

Fui contratada como revisora externa pela empresa Global Translations, onde recebo textos 
originais e traduzidos para fins de revisão com prazos de devolutiva e feedback. 
 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA, PROGRAMA 

DE SAUDE DA FAMILIA. 
03/2012 – ATUAL. 

 Responsável por gerenciar o processo administrativo da Unidade reportando-se ao gerente 
para o processo decisório (planejamento, organização, direção e controle das ações 
administrativas da Unidade); Monitorar processos como: apontamento de freqüência dos 
colaboradores, sistema de informação, manutenção dos equipamentos, disponibilização de 
recursos materiais, fluxo de recebimento e envio de documentos por meio de carga ou por 
meio eletrônico; Responsabilizar-se pelo cumprimento dos prazos envolvendo trâmite de 
informações. 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA, PROGRAMA DE 

SAUDE DA FAMILIA. 
07/2008 – 02/2012. 

Atender clientes direta e indiretamente; Digitar, controlar e encaminhar produtividades 
diárias e mensais da equipe conforme o equipamento de saúde (como: SISPRENATAL, 
SIAB, HIPERDIA, PRODREL, BPA, MAE PAULISTANA e outras produções relacionadas 
ao tipo de serviço). 
  
FREELANCER WIZZARD ITAQUERA 

03/2006 – 09/2006 
Responsável pela correção das tarefas de todas as turmas da professora Lúcia, níveis 
básico e intermediário.  
 

EDUCAÇÃO FMU – FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS, SÃO PAULO, SP, LIBERDADE. 
LETRAS: TRADUTOR E INTÉRPRETE DE INGLÊS 

Curso concluído; Duração 03 anos: Período noturno; Realizadas 200 horas de atividades 
extracurriculares.  
 
UNIBAN – UNIVERSIDADE BANDEIRANTE DE SÃO PAULO, SÃO PAULO, SP, VILA 

MARIANA. 
LETRAS: PORTUGUÊS, INGLÊS E LITERATURAS. 

Curso não concluído; Duração de 01 ano e 06 meses; Período noturno; 200 horas de 
atividades extracurriculares incluindo estágio em escola pública.  
 

COMUNICAÇÃO Bom humor; Respeito; Boa articulação; Liderança; Subordinação; Boa enunciação. 
 

LIDERANÇA Durante minha experiência como Assistente Administrativa, fui capaz de adquirir e 
estabelecer meu perfil de liderança profissional, sendo a responsável direta de uma equipe 
de 10 profissionais e de forma geral administrando outros 50 funcionários. Além de exercer 
funções de gerenciamento administrativo todos os dias. Posso afirmar que minha 
experiência na área administrativa se deu com êxito durante quase cinco anos, recebendo 
pontuações altas em todas as minhas avaliações de desempenho anuais. 

REFERÊNCIAS FABIO BELUCCI LEITECOORDENADOR DE UNIDADE DE SAÚDE 
CASADE SAÙDE SANTA MARCELINA – PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA 

“Muito competente e inteligente rápida no raciocínio e nas ações” 
fabellucci@ig.com.br 


