FULANO DE TAL

idade, estado c ivil, quant idade de filhos, não fumant e
End.: Nome da rua, 000 – Ap. 00
Bairro – CEP: 00000 000
Munic ípio/SP
Telefone residencial: (13) 0000 0000 * Celular: (13) 0000 0000 Operadora
E-mail: fulanodetal@xxx.c om.br

OBJETIVO: Área de atuação ou formação
QUALIFICAÇÕES

[SA1] Comentário: Nunca colocar a
expressão “CURRICULUM VITAE”,
pois caiu em desuso. No lugar colocar
seu nome completo e sem abrev iações.

[SA2] Comentário: O endereço dev e
ser completo: com logradouro, número,
complemento, bairro e CEP.
[SA3] Comentário: Manter seus
contatos sempre atualizados. Ev itar
trocar de chip, caso seu celular tenha
sido utilizado no CV.
[SA4] Comentário: Você dev e ter
clareza de que área deseja atuar ou do
cargo que deseja exercer.
[SA5] Comentário: Neste espaço,
informar de forma sucinta e objetiv a
todos os seus conhecimentos e suas
qualificações, que estejam de acordo
com o seu objetiv o.
Lembre-se, o currículo dev e ter
coerência!

TRAJETÓRIA PROFISSIONAL

Jan/09 a Abr/11 – xxxx.

(Empres a nac ional de grande porte no segmento de Telecomunicações /TV a C abo pertencente às O rganizações Globo/Embratel)

[SA6] Comentário: Nesse campo
informar as empresas por onde atuou
(com datas de admissão e demissão)

Cargo: Auxiliar de ???

Set/07 a Jan/09 – xxx.

(Empres a nac ional de grande porte pioneira no s egmento indus trial de balanças comerc iais c om mais de 125 anos de atividade)

Cargo: ???

Jul/05 a Jan/07 - xxx

(Empres a nac ional de grande porte, maior CD de material de cons trução da A méric a Latina pertencente ao Conglomerado A lfa)

Cargo: ???

Jul/01 a Jul/04 - xxx.

(Empres a multinacional de origem alemã c ons iderada líder mundial em logís tica e envio expresso)

Cargo: Operador ???

Out/00 a Jul/01 - xxx.

(Representante nacional da marc a de roupas de surf de origem hawaiana)

Cargo: ???

Set/97 a Dez/99 - xxx.

(Empres a de médio porte no segmento têxtil de origem libanesa, atua c omo indús tria, c omérc io, importadora e exportadora)

Cargo: ???

FORMAÇÃO ESCOLAR
Ensino médio complet o

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Habilit ação em Paleteira Elét ric a – Operador em Pé (Curso concluído)
Conhec iment os Intermediários em Informát ic a - Word, Exc el, Internet e E-mail

Currículo elaborado por Simoni Aquino: www.simoniaquino.com.br
Blog Além do RH: www.alemdorh.blogspot.com
E-mail: contato@simoniaquino.com .br – WhatsApp: (13) 9 9172 9460

[SA7] Comentário: Esse item é
obrigatório. Informar o grau da
escolaridade e se for há menos de 5
anos, informe também a instituição de
ensino onde estudou.
[SA8] Comentário: A qui v ocê pode
informar seus cursos e outros
conhecimentos ou até mesmo um
trabalho v oluntário.

