
Adriana Paula dos Santos 
 
Brasileira, 32 anos, Casada. 
Rua Ibituruna 978 – Saúde – SP  
São Paulo - Brasil 
11 971555616 cel.       drikaerea@hotmail.com 

Perfil Profissional 
Liderança em trabalho com equipes, dinamismo, busca contínua de reciclagem 

profissional; facilidade de comunicação e aprendizado, flexibilidade diante de 

mudanças, interesse de crescer profissionalmente. 

Formação 

Nível Superior :Graduação (Tecnologia e Gestão de Comércio Exterior,Uninove.) 

Cursando Direito – 1 semestre – Unip – noturno. 

Idiomas 
Inglês: leitura intermediária, escrita intermediária (Cursando Nivel intermediário 

FISK Saúde ). 

Histórico profissional 

DFX Logistica Tranporte Internacional  ( Jan 2015 atual ) 

Fintrans Transportes                           ( Jan 2014 a Dez 2014) 

Home office , venda de fretes rodoviário em todo território nacional . 

Comissaria de Despacho Internacionais LTDA.    (Set 2013 a Out 2013)Temporario 

Assistente de Importação e Exportação. 

Agenciamento de cargas e despacho aduaneiro . Solicitação de reserva de praça junto  

ao armador,envio de draft´s dentro de d.line , emissão de MBL and HBL , confirmação 

de embarque ,emissão  ,follow up com agentes Internacionais,conferência de documentos 
,envio de pre alerta , acompanhamento de carga pelo Siscomex. 

AG Logistics do Brasil Ltda                        (Mar 2013 a Jul 2013 )          

Assistente de Importação e Exportação Pleno. 

Agenciamento de cargas ,. Solicitação de reserva de praça junto  ao armador,envio de 

draft´s dentro de d.line , emissão de MBL and HBL , confirmação de embarque ,emissão  

,follow up com agentes Internacionais,conferência de documentos ,envio de pre alerta 
, acompanhamento de carga pelo Siscomex. 

Interactive  Logistics Transp. De cargas Int´l Ltda. (Dez 2011 a Dez 2012 )         

(Empresa Nacional no segmento de Comércio Exterior) 
Assistente de Exportação Aérea e Marítima. 
Agenciamento de cargas ,desembaraço aduaneiro . Solicitação de reserva de praça junto               

ao armador,envio de draft´s dentro de d.line , emissão de MBL and HBL , confirmação de 

embarque ,emissão de AWB /DRAFTS E BL´S ,follow up com agentes Internacionais ,cotação 

,conferência de documentos ,envio de pre alerta , acompanhamento de carga pelo Siscomex 

, emissão de RE/DDE e DSE . 
 
Yusen Air Sea Service do Brasil Ltda.(Jul/2008 a Maio 2011) 
(Empresa  Multinacional  no segmento comércio exterior) 
Assistente de Exportação Aérea e Marítima e Importação Aérea. 
Agenciamento de cargas ,análise da IATA ,pagamento das cias aéreas ,análise dos                  

documentos de exportação aérea , marítima e importação aérea emissão de AWB/DRAFTS E BL´S 



,cotação. Faturamento e arquivamento dos processos concluídos. 
 
Global Logistics Transp. Intl´s Ltda.(Abr/2006 a Jun/2008) 
(Empresa Nacional no segmento comércio exterior) 

 
Assistente de Exportação. 
Agenciamento de cargas ,análise da IATA ,pagamento das cias aéreas ,análise dos 

documentos de exportação aérea , marítima e importação aérea emissão de AWB/DRAFTS E BL´S 

,cotação, emissão de debit note, credit note , conferência de invoice dos agentes , 

emissão de relatório , pagamento aos agentes de carga . 
 
ASR CARGO LTDA -  (Fev/2002 a Mar/2006) 
(Empresa Nacional  no segmento comércio exterior) 
Aux. De Exportação 
Emissão, verificação e correção de documentos referentes à exportação, marítima e aérea, 

consolidação marítima e aérea, controle de pré-alertas de chegada de cargas, 

acompanhamento de instrução de embarque, resolução de processos de indisponibilidade 

no  sistema Siscomex /, tráfego marítimo e aéreo, verificação e acompanhamento de  

cargas no destino, cartas de correção de documentos, cálculos de frete aéreo, 

faturamento, fechamento de câmbio, customer  service,  follow  up com agentes,  

emissão de drafts  exportação, confirmação de embarques.  Emissão RE,DDE E DSE. 
 

Auxiliar Financeiro 
Contas a pagar e receber , faturamento , emissão de notas fiscais ,conciliação bancárias. 

 
 


