
Valéria Soares Bezerra 
Rua Maranhão, 350 apto. 502 – Méier - RJ   
Tel. (21) 3979-2294 Cel. (21) 99655-4181  
e-mail: val.alba@yahoo.com.br   
  
Formação   
 
Escolaridade - Formação superior completa   

Graduação - Bacharel em Administração de Empresas 
Centro Universitário da Cidade do Rio de Janeiro - UniverCidade  - concluído - março/2008   
   
Histórico profissional    

Área de atuação: Apoio à gestão   

Perfil profissional  

    Trabalhos realizados na área de documentação e acompanhamento de processos 

administrativos, elaboração de procedimentos, instrução de trabalho, planilhas de 

acompanhamento, trabalhos de análise e pesquisa, planejamento de fluxo de trabalho, 

treinamento em procedimentos, fiscalização de serviços, apoio na elaboração de 

documentação de contratação de serviços (licitação), check list de processos de contratação 

finalizados para verificação de não conformidades, monitoramento dos planos de ação de 

auditoria criados para atendimento a eventuais não conformidades nos processos de 

contratação, acompanhamento e análise orçamentária, apoio no planejamento anual 

orçamentário da gerência, acompanhamento de indicadores.    

Histórico profissional  

EngegasRio (agosto/2016 a dez/17) 

Analista Administrativo 

Elaboração e controle de planilhas de serviço, ordem de serviço e resultado, acompanhamento 

dos indicadores, controle de recebíveis, controle de contas a pagar e a receber, controle 

bancário, emissão de boleto. Atendimento a clientes 

Hope Recursos Humanos S.A. (maio/ 2016 a junho/2016) – prestando serviço em empresa de 

grande porte- Cobertura de férias    

Consultor Projetos   

Apoio à gestão - Análise e tratamento de documentação de processos de contratação 

finalizados.    

AGF Engenharia Ltda (novembro/2015 a fev/2016) - prestando serviço em empresa de grande 

porte   

Analista Administrativo   

Apoio à Gestão – Acompanhamento, verificação orçamentária (SAP), confecção de planilhas de 

controle orçamentário mensais, apoio no planejamento anual orçamentário - PAN, apoio na 

análise, redesenho e mapeamento de processos, consolidação de apresentação para reunião 

de análise crítica, alimentação e comentários dos indicadores de desempenho - SIGER, 

execução de projetos coordenados pela gerência - projeto de revisão dos processos das 

atividades de gestão, preparação de eventos e apresentações gerenciais, abertura e 

acompanhamento das RTAs da gerência, check list de processos de contração finalizados para 

verificação de não conformidades, monitoramento dos planos de ação de auditoria criados 

para atendimento a eventuais não conformidades nos processos de contratação, alimentação 

dos pacotes de serviços.   



 AGF Engenharia Ltda (novembro/2013 a novembro 2014) - prestando serviço em empresa de 

grande porte   

Analista Administrativo 

Apoio à Gestão - Análise, adequação de processos administrativos, apoio na elaboração de 

procedimentos administrativos, elaboração de fluxogramas de processos, elaboração de 

treinamento, elaboração de instruções de trabalho, assessoria à gerência nas práticas de 

gestão oriundas das normas corporativas, elaboração de planilhas de controle e 

acompanhamento, elaboração de documentação de contratação de serviços (licitação).   

Hope Recursos Humanos S.A. (agosto/2013 – setembro/2013) – prestando serviço em 

empresa de grande porte- cobertura de férias   

Consultora 

Apoio à gestão - Elaboração e acompanhamento dos indicadores de planejamento, custos, 

desempenho e SMS, preparação dos relatórios gerenciais e publicação das matérias da 

gerência no Portal (intranet), elaboração de minutas de cartas para as contratadas, 

provimento de recursos de TIC (Chave, SAP, Drive V), acompanhamento do cumprimento das 

etapas dos RTAs, acompanhamento e mapeamento dos processos internos, elaboração e 

controle dos padrões da gerência, assessoria à gerência nas práticas de gestão oriundas das 

normas corporativas, coordenação das reuniões de análise crítica de desempenho RACs e 

monitoramento das tarefas da RAC, controle das solicitações de cursos normativos das 

contratadas, apoio à elaboração e implementação do plano de treinamento de RH (sistema SIG 

T&D), transferência de empregados e gerenciamento de desempenho.   

Infotec Planejamento e Consultoria Ltda (março/2013 – agosto/2013) – prestando serviço em 

empresa de grande porte - cobertura de licença  

Assistente Técnico  

Apoio à Gestão – revisão de escala de fiscalização de obra, apoio móvel terrestre, gerência de 

QSMS, viagens, relatório de custos de viagem, relatório de apontamento de horas de 

embarque e desembarque, apoio ao RH.    

ACV Tecline Engenharia Ltda. (janeiro/2012 a fev/2013) - prestando serviço em empresa de 

grande porte    

Assistente Técnico 

Apoio à Gestão - ambiência organizacional, relações de trabalho, transferências internas e 

externas, adicionais, regimes e condições especiais de trabalho, dispensas e designações de 

função, cursos, treinamento, providências para a realização e controle dos treinamentos locais, 

solicitação de registros de treinamento, viagem, compra de material e serviços, apoio à 

fiscalização de contrato de serviço.    

Petrobras Transporte S.A. - Transpetro (maio/2010 a junho/2011) - prestando serviço 

autônomo à Subsidiária 

Consultora de Processos 

Apoio à gestão  

- Consultoria - Elaboração de normas e procedimentos administrativos, análise e redesenho de 

processos administrativos, treinamento para novos procedimentos de trabalho, apoio para a 

reestruturação e planejamento de fluxos de trabalho. 



 - Sistemas - participação na criação de site (intranet), participação na criação de sistemas 

informatizados (fale conosco, pesquisa de satisfação do cliente, SS (solicitação de serviços), 

avaliação de fornecedor. 

 - Divulgação - Produção de material – release, elaboração de relatórios.   

- Criação/Inclusão – Normas, padrões e procedimentos no Sistema Integrado de Padronização 

Eletrônica da Petrobras – SINPEP.  

- Pesquisa - Legislação, regulamentação, manuais (MPC), portarias, leis.  

- Gestão - Elaboração de padrão de plano de ação, elaboração de padrão de análise crítica, 

elaboração de padrão de reunião de coordenação.  

- Operacional - Elaboração de padrão de fiscalização de serviço de restaurante, elaboração de 

padrão de serviço de transporte de pessoal, elaboração de padrões para o núcleo de viagens.    

Infotec Consultoria e Planejamento Ltda - (jan/1997 a out/2009) - prestando serviço em 

empresa de grande porte   

Técnico Pleno   

Apoio à gestão - Elaboração/Atualização de Procedimentos, Gestão de viagens (Assistente de 

Viagens SAP R3), Eventos de RH (organização de Integração de Equipe, atendimento à 

legislação trabalhista e regras corporativas), Organização de Eventos de Normalização Técnica 

– orçamento, logística de transporte, confecção de material de divulgação, Registro das 

reuniões (agendas/atas), Participação na elaboração dos Procedimentos e Manual da 

Qualidade, Cotação e Compra de Materiais e Serviços, Gestão de assuntos administrativos, 

Participação na elaboração de Relatórios.     

Cursos Complementares   

SAP:  

- Acompanhamento Orçamentário  

- Compra de Materiais   

- RT – Requisição de Transporte   

- Assistente de Viagem   

- Facilitador de Treinamento 

- Encarregado de Bens Patrimoniais   

Conhecimentos complementares:   

Informática: word, excel, power point (intermediário), ms Project (básico), internet 

(intermediário)  

Software de gestão: Lotus Notes, PROAR, SAP ERP   

Sistemas de gestão: SINPEP, SIGER, SIGA, AUDICOMP, SIG T&D, SMAO, SISPAT, GPAS 


