EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Camila da Silva Oliveira
Brasileira, casada, 31 anos
Site: www.camilaoliveira.net
E-mail: falecom@camilaoliveira.net

2006-Atual – Coelba

OBJETIVO: Analista de Gestão Sênior
Administradora
e
tecnóloga
em
desenvolvimento de sistemas, cursando MBA
em gestão de negócio. Possuo experiência
em acompanhamento de projetos, efetuando
o levantamento de dados, apuração e análise
de resultados, assessorando e contribuindo
no cumprimento das metas e objetivos da
empresa. A segunda formação na área de
tecnologia da informação possibilitou o
desenvolvimento de ferramentas para auxiliar
na apuração mais rápida e eficaz dos dados,
permitindo aos gestores, gerentes e
superintendente o acesso mais rápido a
informação com o parecer conciso e direto
dos principais problemas encontrados.

Último Cargo: Analista de Gestão Pleno.
Principais atividades: Acompanhamento de projetos
especiais, efetuando a análise, mensuração e
apresentação de resultados. Estudo, apuração e
análise de dados das atividades relacionadas ao contas
a receber da empresa, assessorando a gestão,
gerência e superintendência na supervisão do
resultados.
2003-2004 – GMT
2004-2006 – CTM
Cargo: Administrativo B
Principais atividades: prestadora de serviços a Coelba,
desenvolvimento de atividades de apoio à área de
análise de gestão, responsável pela análise de
relatórios de desempenho, acompanhamento de
indicadores e objetivos, acompanhamento da
adimplência dos clientes.

FORMAÇÃO ACADÊMICA:
MBA em Gestão de Negócios. Unijorge,
conclusão prevista para 2014.
Tecnólogo em análise e desenvolvimento de
sistemas. Unijorge, conclusão em 2009.
Bacharelado
em
Administração
Empresas. UCSAL, conclusão em 2003.

de

QUALIFICAÇÕES E ATIVIDADES
PROFISSIONAIS
Curso de PHP 5 orientado a objetos (2012)
Inglês – Nível Intermediário (Expogeo, 2
anos, conclusão em 2004).
Conhecimento avançado no pacote Office trabalho com editores de texto, planilhas
eletrônicas e apresentações, com destaque
para o Access.
Conhecimento em lógica de programação,
orientação a objetos, UML 2 e banco de
dados (MySQL e SQL Server). Noção de
linguagens de programação Java, Visual
Basic e PHP.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Premiada com o título de Aluno Destaque da
graduação – Menção Honrosa (2009)

2002-2003 – Coelba
Estágio extracurricular com duração de 12 meses junto
à unidade de serviços de cobrança, no departamento
de serviços comerciais.

