
Jeferson Moreira de Amorim 

.1  Dados Pessoais 
  

Endereço: Rua Bela Vista nº 104/ bairro: Poção/ Cuiabá-MT / CEP: 78015-620             
 
Idade: 38 anos     Estado Civil: Casado     Naturalidade: Cuiabá – MT  CNH:AB 
 
Celular: (65)99215-6393(Claro)  

 
E-mail: jeferpop@yahoo.com.br           

 
.2 Formação Acadêmica 

 
 Ensino Superior Completo: Bacharel em Administração Geral. 
 Técnico em edificações  

 
.3 Áreas de Atuação Profissional 

 O Período (11/2014 ate 11/2018) Mônaco Moto Center Mato Grosso Ltda. 
 Cargo: Assistente de Compras 

Responsável por todas Compras feita, manutenção das lojas matriz e filial, 
recebimentos de nota fiscal, rateios   de valores, controle da frota, controle de 
combustível, controle do plano corporativos de celular da empresa e controle de 
material de escritório. 
 

 O Período ( 11/2011 a 02/2013) SESCOOP/MT – Serviço Nacional de 
Aprendizagem do cooperativismo em Mato Grosso. 
Cargo: Analista Administrativo 
Resumo das atribuições: Elaboração de relatórios mensais apresentado para Diretoria, 
registro de Cooperativas junto OCB/MT, analise de Ata e Estatutos das Cooperativas 
durante registro e processo de constituição de cooperativas, atendimento a grupos 
interessados em constituir Cooperativas já constituídas de forma presencial, por telefone e 
via email, atualização do banco de dados da OCB/MT e elaboração de solicitação de 
viagem, prestação de contas ao técnico do Monitoramento do SESCOOP/MT, elaboração 
de ofícios externos, internos, despachos e circular aos Órgãos competente e controle de 
Cooperativas não registradas junto a OCB/MT. 
 

 O Período ( 02/2011 a 05/2011) Groupon Serviços Digitais Ltda. 
Cargo: Executivo de Conta Jr l 
Resumo das atribuições: Responsável em realizar novas parcerias de ofertas online. 
Mapear os respectivos mercados para identificação de novas oportunidades. Planejar, 
organizar e executar rotina de contatos e visitas aos clientes potenciais de forma eficiente, 
visando maximizar produtividade e reduzir custo comercial. Garantir ampla cobertura 
comercial em sua respectiva região geográfica. Atuar prioritariamente em campo realizando 
visitas de prospecção, negociação e fechamento. Manter registro atualizado nos sistemas 
(Sales Force) da empresa, de todas as suas atividades, negociações, cadastro e 
informações pertinentes ao negócio, realização de pós-vendas após oferta anunciada no 
site.  
 

O Período (02/2010 a 02/2011) COOSERV - Cooperativa de Serviço de 
Representação Comercio Ltda. 
Cargo: Representante Comercial 
Resumo das atribuições: Mantendo a carteira de clientes formada e abrindo novas carteiras 
para Grupo ABS Distribuição de Alimentos Ltda. Vendas dos produtos em atacado e varejo 
nos PDV ( Marca :  Alliance, Todesquine, Rayovac, Brascola, Mili, Anglo, D`oro e Vencedor). 



 
 
 

.1 Cursos Extracurriculares 
 
 Marketing Pessoal e Profissional; 

Período de 27/08/11 a 30/08/11 / Carga Horaria:16hs 
 

 Curso de Auto CAD 2D 2011. 
Período de 02/05/11 a 03/06/11 / Carga Horaria:120hs 
 

 Curso de PIS e COFINS não Cumulativo; 
Período de 05/03/12 a 07/03/12 / Carga Horaria: 20hs 
 

 Curso Oficina da Língua Portuguesa; 
Período de 26/03/12 a 27/03/12 / Carga Horaria:16hs 

 
 WORKSHOP – Cooperativismo na Pratica; 

Período de 02/05/12 a 03/05/12 / Carga Horaria:12hs  
 

 Curso Modelo de Excelência da Gestão®(MEG) para Cooperativas; 
Período de  03/09/12 a 04/09/12 / Carga Horaria:16hs  

 Gestão de Cooperativas de Créditos. 
Período de 28/01/13 a 28/03/13 / Carga Horaria: 30hs 

 Departamento De Pessoal  
Período de 27/08/13 a 27/11/13 / Carga Horaria:160hs  

 Formação Internacional de Gestores Lider  
Período de parte I(06/12/16 a 07/12/16) parte II (11/01/17 a 12/01/17) Carga 
Horaria:30hs  
 

.2 Informática 
 
 Conhecimento intermediário no sistema Office 2010;  
 Conhecimento avançado internet; 
 Conhecimento básico Hardware. 

  
.3 Perfil profissional 
 
Pessoas com o Talento Prevenido, que têm uma natureza reflexiva. Atentas ao mundo e ao que se 
passa nele, estão sempre à procura de novas oportunidades. Quem possui este Talento, costuma ser 
extremamente cauteloso, não se apressando para tomar decisões antes de ter total segurança. 
Porém, quando investem em um novo plano, ele dificilmente dá errado, pois já foram medidas todas as 
possibilidades. Os Prevenidos conseguem controlar as próprias emoções e usá-las no momento mais 
adequado. Desconfiados por natureza, não botam prego sem estopa. São as pessoas “pés no chão”, 
diferente daqueles que não sabem poupar ou que não aplicam o dinheiro corretamente. 
(https://myetalent.com.br/perfil-talento) 

 

Jeferson Moreira de Amorim 


