
Paulo José Jesus Brito        
Rua: Isaias Malentechi, nº 59 frente - Vila Isolina Mazzei- CEP: 02079-006                                                 
24 Anos- solteiro.                                          
Tel. res: (11) 2905-6714 ou 953428996. E-mail:  paulojjbrito@yahoo.com.br 

 
Objetivo Profissional: “A disposição do empregador” 

   Deficiência Intelectual Leve 
 
Formação Acadêmica: Ensino médio concluído.                          
 
Cursos Profissionalizantes: 

Programa de Aprendizagem de Técnicas Básicas Administrativas. 
Associação de Ensino Social Profissionalizante - “ ESPRO “. 
Rotinas Administrativas -Carga horária: 40h. -Avape - CAT Santana. 
 
Idiomas: 

Espanhol: fluência básica. 
Centro de Estudos de Línguas “Paulo Egydio” - Carga Horária: 240h. 
 
Informática:  Pacote Office básico. 

 
Experiências Profissionais Anteriores: 
 
Empregador:  Mobitel S.A -Cargo:  representante de atendimento. 
Período: 18/09/2012 até 03/12/2012 
Funções exercidas: captação de pedidos para clientes domésticos, granel e revendas de gás. 
 
Empregador: Carrefour Comércio de Alimentos Ltda.-Cargo: operador de loja  
Período: 20/12/2011 até 01/02/2012. 
Funções exercidas: atendimento em geral ao cliente externo, cadeia de abastecimento, conferência de 
mercadorias, controle e etiquetagem de preços tabelados nas gôndolas, devolução na frente de caixa de 
produtos, entrega de compras, fiscalização de fornecedores, reposição de produtos acabados, solução de 
pequenos problemas para o cotidiano, vendas. 
 
Empregador: Totale Tecnologia em Serv. Tel. Ltda. -Cargo: atendente (suporte técnico). 
Período: 22/ 03/2011 até 06/06/2011 
Funções exercidas: agendamento de antecipação de instalações técnicas pelo 

Atendimento telefônico receptivo dos produtos e serviços contratados pelo mesmo, 
Acompanhamento das rotas dos técnicos, gerenciamento de um banco de dados, distribuição de planilhas de 
mailing e relatórios internos para a coordenação operacional, encaixe de visitas técnicas, suporte aos monitores, 
conferência da produtividade. 
 
Empregador: CSU Cardystem S/A -Cargo: Operador de telemarketing receptivo. 
Operação: Central de Relacionamento TVA. 
Período: 06/07/2010 até 21/02/2011 
Funções exercidas: Relacionar se com todos os assinantes ativos do Brasil, através do atendimento telefônico, 
inclusão e exclusão de pacotes de canais e serviços, esclarecimento de dúvidas diversas que surgem durante o 
contato, reversão de cancelamento de assinaturas, identificação de ocorrências externas que impedem o 
assinante de desfrutar de nossa programação e efetuar o registro de relatórios internos de todos os contatos 
realizados para ações de melhoria nos processos e qualidade do nosso produto. 
 
Empregador: Orbitall Serviços e Processamentos de Inform. Ltda. Cargo: Office boy 
Período: 21/10/2008 até 29/04/2009 
Funções exercidas: 
Responsável pelo atendimento aos clientes (internos e externos), pronto atendimento telefônico, 
acompanhamento da agenda das salas de reunião pelo Microsoft Outlook 2007, controle de estoque e 
recebimento de materiais de escritório, organização e manutenção de arquivos, recebimento, triagem e 
distribuição de correspondência interna e externa e serviços externos em geral. 
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