
Adonis Prisco da Silva
Brasileiro, 23 anos , Solteiro

Dados pessoais
adonisps@hotmail.com.br

26911135 | (21)987083493

orlando Bernadino lopes centro 26530090 Nilópolis Rio de Janeiro Brasil

http://linkedin

Objetivos
Estágio em tesouraria;

Estagio financeiro; 

jovem aprendiz;

Estágio administrativo;

Auxiliar operacional

Resumo Profissional
Meu nome é Adonis Prisco da Silva, estou cursando o nível superior na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro no 

curso de ciências econômicas. Possuo o diploma  de curso de inglês avançado  e de informática pelo estabelecimento SOS 

computadores, especializado no pacote office( word avançado, windows avançado, excel avançado , power point avançado 

, acess avançado ). Faço estágio administrativo na UFRRJ, no IM- PARFOR. Também sou diretor de marketing da empresa 

júnior, im consultoria, nessa empresa sou responsável pela administração da equipe de marketing, na qual faço o 

treinamento de vendas e também o plano de vendas da empresa. No meu tempo na empresa IM-Consultoria eu realizei 

atividades como criar planos de negócios, pesquisas de vendas e marketing, criações de planilhas para a empresa, planos de 

vendas, consultorias jurídicas, treinamentos de cargos, planos financeiros, IRPF, benchmarking, desenho de projetos, 

elaboração de Branding e inventários turísticos para prefeituras.

Formação
Escolaridade

Formação superior (cursando)

Graduação

ciências econômicas, ufrrj

(Agosto de 2020) - Cursando

Idioma Leitura Escrita Conversação

Inglês

Histórico profissional
IM JUNIOR
DIRETOR DE PROJETOS desde Março/2019

Organização de atividades de eventos da empresa júnior, através de manuais de orientação dos produtos oferecidos pela 

empresa; responsabilidade de supervisionar todos os eventos acadêmicos que a empresa dispõe; obter  novas formas de 

maximizar os serviços oferecidos, como por exemplo o setor de projetos fica responsável pela procura de novos produtos, 

treinamentos e o ensino desses para os outros membros da EJ. 

mailto:adonisps@hotmail.com.br


PARFOR
Assistente Ad - Agosto/2019 a Dezembro/2019

Apoio administrativo à coordenação do curso; organização e produção de dados sobre o curso; atendimento aos 

estudantes.

IM JUNIOR
Diretor de Marketing - Setembro/2017 a Março/2019

empresa filiada à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com o objetivo 

de realizar tarefas e treinamentos para outras empresas e garantir experiências profissionais  para os participantes dessa. 

Alem de fazer consultorias, como planos de negócios, pesquisa de mercado e prospecções.

Último salário e benefícios
Último salário

R$ 520,00

Benefícios

vale transporte de cento e trinta e dois reais por mês

Outros objetivos
Pretensão salarial

Faixa deR$ 500,00(Real)

Região de interesse
Preferência pela região de Nilópolis/Rio de Janeiro/, ou num raio de 25 km.

Aceita viajar pela empresa.

Aceita considerar propostas de outras regiões.

Informações complementares
Trabalhando numa empresa júnior como diretor de marketing, com termino previsto para 2020. possuo curso de formação 

em Matemática Financeira  e em Princípios Financeiros pela UFRRJ; Domínio do pacote office pelo curso SOS informática 

e diploma de curso avançado de inglês pela companhia YES  e auxiliar operacional

Última atualização
16/04/2020
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