
LUANA PAULA APARECIDA RESENDE 

Brasileira, 37 anos casada  

Rua: Américo Attie , 121 apt:202 bloco 11 

Bairro: Mansour   

Telefone: (34) 99664-7175 

E-mail: luanapaula22@hotmail.com 

 

Profissional competente, dinâmica, comunicativa com habilidade na área de administrativa e 

departamento pessoal trabalho em equipe , capacidade de trabalhar sob pressão , 

organização, proativa e com iniciativa.  

 

FORMAÇÃO 

Cursando Gestão de Recursos Humanos –  

_____________________________________________________________________________ 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

15/07/20 até 17/09/20 – Super Maxi 

Cargo: Assistente Departamento Pessoal  Junior 

 

03/2019 até 01/2020 -  Grupo Décio Ltda 

Cargo: Analista Departamento Pessoal  

 

2007 até 2018 – Paratudo Ind. Com. Imp e Exp. Ltda      

Cargo: Analista Departamento Pessoal 

Sistemas utilizados: Thalys – Ponto Eletrônico e Tovts/Protheus Folha de Pagamento 
 
Responsável pelas rotinas: Departamento pessoal 
 
 

Resumo das atividades: Acompanhar e orientar as rotinas 
operacionais como: O registro de funcionários, ponto eletrônico, férias, 
13º salário, cálculos de horas extras, adicional noturno, adicional de 
periculosidade, rescisões, RPA, agendamento de perícias no INSS e 
acompanhamento dos afastamentos por acidente de trabalho (CAT), 
auxilio doença; Folha de pagamento: Apuração dos impostos, (inss, 
fgts, irrf,grrf, caged, gfip, dirf, rais, contribuição sindical), provisões de 
férias e 13º salário.Acesso conectividade social empresa, 
homologações no sindicato, descontos convênios, pensão judicial, 
cartão alimentação (Policard), seguro de vida, cesta básica.Orientar o 
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processo da Cipa: eleição, reuniões, atas. Responsável pelas ações 
trabalhistas da empresa, acompanhamento das pericias, participação 
como preposto em audiências na justiça trabalhista. Efetuar cálculos de 
dissídios, com pagamento de diferenças salariais bem como a 
transmissão da GFIP e apuração dos impostos. 
 
 

Transportadora Massa e Costa (Rec Transporte) – 09/06/2006 a 18/10/2007 

Cargo: Auxiliar Administrativo   

Responsável pelas rotinas : Departamento Pessoal 

Resumo atividades: controle de ponto eletrônico, admissão, demissão, férias, 13º salário, 

rescisões de contrato, solicitação de vale transporte . 

 

Garcia Contábil:  - 09/06/2004 até 05/05/2005 

Cargo: Auxiliar Departamento Pessoal 

Resumo atividades: Folha pagamento, admissão, demissão, férias, 13º salário, Guias: SEFIP, 

INSS, IRRF. 

 

Itálica Serviços Ltda – 01/11/2002 até 30/09/2003 

Cargo: Recepcionista 

Responsável por atendimento ao cliente,arquivamento, PABX 

 

 

QUALIFICAÇÃO E ATIVIDADES PROFISSIONAIS 

_____________________________________________________________________ 

 

● Curso de informática básica: Windows/Word/Excel/Internet 
● Departamento Pessoal – Senac / Sindicato Contabilistas   
● Curso CIPA – Conceitos Treinamentos 
● Curso ESOCIAL 2.2 - IOB EDUCAÇÃO  
● Curso ESOCIAL 2.4.01 – IOB EDUCAÇÃO 
● Curso DIRF 2018 aspectos preparatórios da EFD-Reinf 
● Analista de mapeamento de perfil comportamental - PROFILER 

 

 

 

 

 


