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Annady Naiara Bertholdo de Souza 

 

Endereço: Avenida das Palmeiras – Condomínio Rio Cachoeirinha  

Bairro: Jardim Imperial      Cidade: Cuiabá/MT 

Natural: Cuiabá/MT - Estado Civil: Casada 

Telefone: (65) 99245-2350/ 99283-0732 

E-mail: nadybertholdo@hotmail.com 

Idade: 31 anos. 

 

 

FORMAÇÃO 

 

� Bacharel em Administração de Empresas 

UNIC – Universidade de Cuiabá 

Período 2008 - 2013 

 

� Ensino Superior – Gestão Estratégica de Pessoas 

ICE – Instituto Cuiabano de Educação 

Período 2008 - 2010 

 

� Pós-Graduação 

MBA em Finanças, Auditoria e Controladoria. 

CEPX – MT 

Conclusão: em andamento 

 

EXPERIÊNCIA 

 

• 02/2019 – LINEAR FOMENTO MERCANTIL 

Cargo: Operador de Fomento 

Principais atividades: Análise e liberação de operações de fomento mercantil, 

acompanhamento e realização de análise de crédito e emissão de contrato de fomento 

mercantil, cadastro de clientes e atualização do banco de dados, controle de documentos 

e arquivos, planilhas, pesquisa de dados informativos, envio de notificações por e-mail, 

baixa e atualização bancária de títulos pagos, prorrogações, emissão de boletos e 

confirmação de títulos. 
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• 2016 – 2019 – LIDER CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS 

Cargo: Assistente Administrativo / Setor: Financeiro 

Principais atividades: Lançamento de contas a pagar, controle e baixa de títulos, 

lançamentos de despesas de frotas, conferência e relatório de controle das equipes por 

frotas, conferência de notas a pagar e desmembramento por equipe com responsabilidade 

de contas a pagar de todas as notas empenhadas, lançamentos de contas a pagar no 

Sistema Plenus. Relatório de adiantamentos para colaboradores. Emissão de notas fiscais 

de saída pelo sistema Versatus. Cobranças de Contas a receber de clientes de obras 

particulares, de solicitação para energia elétrica. Consulta de SPC/Serasa dos novos 

clientes de obras particulares, controle e lançamentos de vendas de obras. 

Controle de notas c/ ISSQN retido e conferência junto ao sistema da Prefeitura. Envio de 

Notas fiscais para a Contabilidade. Controle de Relatórios de Saída do Almoxarifado do 

SESMT. Lançamento de despesas de veículos incluindo o fechamento de despesas com 

salários, FGTS, INSS, Unimed, Ticket Alimentação e Seguro de Vida. 

 

• 2013-2016 – LINEAR FOMENTO MERCANTIL 

 

Cargo: Escrituraria 

Principais atividades: Folha de Pagamento, Conciliação Bancária, Fechamento do dia, 

Emissão de Notas Fiscais, Lançamento de Operações dos clientes da carteira, Custódia 

bancária. Administrativo e Financeiro. 

 

• 2010-2011 – SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE/MT 

 

Cargo: Assistente Administrativo II 

Principais atividades: Coordenação de equipe de atendimento, SeLigue na Saúde, 

digitação ofícios, comunicação interna e memorandos, organização de materiais 

expedientes. 

 

• 2010-2011 – TRIBUNAL DE JUSTIÇA/MT 

 

Estágio extracurricular com duração de 06 meses junto ao Departamento 

Administrativo. (Contratos e Licitação) 

 

• 2009-2010 – AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO/MT (AGER/MT) 

Cargo: Auxiliar Administrativo 

Principais atividades: Lançamento e Controle das receitas, dívida ativa, administração 

dos créditos a receber das concessionárias e cobrança. 
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• 2007-2009 – GINI ENXOVAIS (Cuiabá – MT) 

 

Cargo: Auxiliar de Escritório 

Principais atividades: Contas á pagar e á receber, Departamento Pessoal (folha de 

pagamento, admissão e demissão), conciliação bancária, cobranças, serviços bancários 

(depósitos, pagamento, empréstimo, conferência de Extrato), secretária, administrativo 

da empresa, emissão de notas fiscais de entrada e saída. 

 

• 2006-2007 – SUGIKI ÁUDIO E VÍDEO (Tangará da Serra – MT) 

 

Cargo: Caixa 

Principais atividades: abertura e fechamento de caixa, cobrança, atendimento, análise 

de crediário (SPC, Serasa). 

 

 

QUALIFICAÇÕES 

� Curso Informática Avançada; 

� Curso de Departamento Pessoal – CIEE/MT; 

� Curso de Auto Liderança – SESI-DRM/MT; 

� Curso de Relacionamento Interpessoal – SESI-DR/MT; 

� Curso de Noções Básicas de prevenção contra incêndio – SESI-DR/MT; 

� Curso de Gestão Financeira – ICE/MT; 

� Curso Empreendedorismo – SENAI/MT; 

� Curso Básico de Inglês e Espanhol – UNEMAT/MT; 

� Palestra sobre Qualidade de Vida no Trabalho – ICE/MT. 

� Curso de Comunicação – SESI/MT 

 


