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OBJETIVO:  COORDENADOR/OPERACIONAL/FINANCEIRO. 
 
 

RESUMO DE QUALIFICAÇÕES 
 

            Há mais de 20 anos atuo na área de Comercio Exterior em atividades relacionadas a area de 
Importação, alem de ser interveniente do Sistema Mercante, responsável  pelo cadastro de agentes e 
funcionários, petição de carta de apontamento, inclusão e desbloqueio de CE, retificação de dados e 
etc., emissão DTC dos embarques consolidados,  vistorias e desovas de containers,  liberação junto a 
ANVISA nos armazéns gerais ou área portuária; experiência em coordenação de embarques 
de importação marítima e emissão de B/Ls;  Conhecimento das normas de comércio exterior. 
 
             Participante dos  treinamentos junto ao DMM(Departamento de Marinha Mercante) no 
processo de implantação do Mercante em 2000 ate a sua implementação; 
 
            Presente em todo o  processo de  integração do modulo de controle de carga do Sistema 
Integrado de Comercio Exterior(Siscomex) denominado Siscomex-Carga, onde fui treinada e 
capacitada pelos fiscais que participaram da formação do sistema ministrado na ESAF(Escola de 
Administração Fazendária; 
 
 
          Finanças - Tesouraria, contas a pagar, cobrança, administração de relacionamento com o bancos, 
coordenação das atividades financeiras da empresa, levantamento contábil, prestação de contas, 
relatórios gerencias para diretoria; conciliação financeira/fiscal e fechamento de processos de 
importação, controle de aprovação dos custos de processos de importação para liberação de embarque 
e/ou registro de DI, fechamento dos processos de importação; 
 

 

Formação :   
Universidade Cruzeiro do sul 

Graduação em Logística e Supply  Chain - Termino : 2018. 
Ensino Medio : Tecnico em Contabilidade 

 
 

ATIVIDADES  PROFISSIONAIS 
 

ABC LOGISTICA E TRANSP.CARGAS INTL  - 09/2010 a 08/2016 
Agente de Carga Internacional 

 
GERENTE OPERACIONAL 

 
� Coordenar toda rotina administrativa, financeira, operacional da empresa. 

 
� Responsável por acompanhar o desembarque de mercadoria, transportes em geral (DTC) , solicitar 

remoção, desova e acompanhar vistoria das cargas consolidadas junto aos armazéns gerais e área 
portuária, monitorar os processos marítimos enviar todos os dados dos conhecimentos de embarque 
para o Sistema Mercante.  
 

� Orientar o cnee sobre os procedimentos de retificação junto a Receita Federal  para adequação do 
Mercante/Siscomex Carga e da documentação para registro da DI.  
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ASIA SHIPPING TRANSP INTERNACIONAIS  - 07/2004 a 06/2009 
Agente de Carga Internacional 

 
COORDENADOR OPERACIONAL 

 
� Coordenar  os processos de importação marítima  do porto de origem ate o  porto de Vitoria/ES, 

conferindo e corrigindo todos os documentos,conforme as normas da RFB. 
 

� Responsável pela emissão DTC dos embarques consolidados,  coordenando as vistorias e desovas de 
container,  liberação junto a ANVISA nos armazéns gerais ou área portuária ate a liberação pelo cnee. 
 

� Emitir os termos de liberação de BL para o armador, bem como as LOI quando a correção no 
mercante,  enviar aos clientes boletim de aviso de chegada e atracação de navios, previsão de 
despesas. 
 

� Enviar todos os dados dos conhecimentos de embarque para o Sistema Mercante(Siscarga) e a emissão 
do CE mercante. 

 
 

THIMAR COMISSARIA DE DESPACHOS ADUANEIROS Ltda - 03 /1997 a 07/2004 
Despachos aduaneiros e representante de agente de carga. 

 
CONTROLADOR FINANCEIRO 

 
� Responsável pela emissão de nota fiscal/faturamento, histórico bancário, levantamento contábil, 

prestação de contas, controle de contas à pagar e receber, planilhas de custos, emissão de recibos. 
� Acompanhamento de fluxo Financeiro, solicitação de numerário e elaboração das despesas para 

registro de DI. 

� Controle financeiro. 

� Responsável pelos agentes de carga,  fazendo toda a parte da desconsolidaçao das mercadorias junto as 
terminais, Alfândega e Marinha Mercante, pedidos de remoção,  desova e vistoria de carga 
consolidada. 
 

� Orientar ao cnee o procedimento de correção e a origem para adequação, conforme as normas da RFB. 

 
� Conferir e aprovar toda documentação para o desembaraço aduaneiro. 

 

CURSOS APERFEIÇOAMENTO. 
• Curso Básico de Cargas Perigosas  
• Curso Básico de Cargas Aéreas  
• Informática - Pacote Office 
• Curso Basico  de inglês. 
• Gerenciar  fluxo de caixa 
• Gestão financeira 

 
 
Santos, SP - 01 de Setembro de 2016. 

 

 


