
   

 

   

 

TAUANE DE SOUZA MARQUES 

Rua Argélia, 264 - Ouro Verde | Londrina - PR 

Telefone: (43) 98426-7938 | (43) 3327-7945 

Email: tauanemarques@hotmail.com 

Idade: 24 anos (18/09/1996) 

Estado Civil: Solteira 

_____________________________________________________________ 

 

OBJETIVO 

· Me integrar à equipe administrativa para colaborar na formação de um 
time coeso, que traga resultados significativos para a empresa. 

 
FORMAÇÃO 
 

ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

· Instituição: Universidade Norte do Paraná – UNOPAR 

 

CURSO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

· Instituição: EPESMEL | Período: 08/02/2012 - 12/07/2013 

 

 

EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS 

 

EMPRESA: SOCIEDADE RÁDIO EMISSORA PARANAENSE (RPCTV LONDRINA) 

Período: 03/05/2012 - 12/07/2013 | Função: Jovem Aprendiz de Serviços 
Administrativos 

 

• Principais funções realizadas: atendimento telefônico, noções em 
arquivamento na documentação de RH e Protocolos, manter organização em 
almoxarifado, digitalizar e realizar cópia de documentos físicos em impressora, 
recebimento e entrega de correspondências nos setores, responsável por 
agendamento, organização do Programa de Visitas e apresentação da empresa 
para grupos escolares. 



   

 

   

 

 

EMPRESA: BERTIN E BATISTELLA LTDA (FERRO E AÇO BERTIN) 

Período: 02/03/2015 - 05/11/2017 | Função: Auxiliar Administrativo 

 

• Principais funções realizadas: rotina administrativa como: atendimento ao 

cliente, elaboração e preenchimento de planilhas, orçamentos e recebimentos de 

compras de itens para a empresa, controle e organização em almoxarifado e 

estoque na entrada e saída de materiais, planilhamento digital de dados de 

projetos para Corte e Dobra de ferragem; responsável por auditoria do Programa 

5s. 

 

 

EMPRESA:  JTS – ARTIGOS DE COURO LTDA (LE POSTICHE) 

Período: 02/03/2020 - 02/06/2020 | Função: Vendedora 

 

• Principais funções realizadas: Responsável por recepcionar e atender o 
cliente, visando realizar vendas de itens na loja, negociando preços e descontos e 
finalização de compras; manter loja, vitrine e estoque organizados. 
 

 
 

INFOMAÇÕES EXTRACURRICULARES 

· Trabalho voluntário na Amazônia em 2016 e 2017 e Paraguay em 2018, 

2019 e 2020, com objetivo de evangelizar e conhecer novas culturas 

temporariamente. 
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