
Gerson Mota dos Santos Junior  

Dados Pessoais 

E-mail: gjunior_2011@hotmail.com 

CNH Categoria B (em andamento). Nacionalidade brasileira. 24 anos.  

Fones: (21) 98285-1206 / (21) 2799-4873.  

Residente no Bairro Jardim Paraiso, Nova Iguaçu– RJ.   

Disponibilidade para trabalho em turnos, viagens, e transferência para outro estado.  

Objetivo: atuar como Taifeiro. 

Formação Acadêmica  

· Ensino médio, no CIEP 359 Charles Perrault: concluído em 2014.                                

Experiência Profissional 

· Empresa: Mini Mercado Fortaleza do Paraiso Ltda. 
Período: outubro de 2017 a abril de 2020.  
Função: Balconista. 

Atividades: atendimento e venda de mercadorias; realização de serviços gerais; 
organização do ambiente de trabalho; verificação dos produtos mais vendidos; controle 

do estoque, da validade, reposição e armazenamento adequado dos produtos; avaliação 
da qualidade; higienização de equipamentos; corte manual ou com maquinas (carnes).                                                                                                     
Função: Empacotador.                                                                                                  

Atividades: empacotamento das compras; abastecimento de mercadorias nas 
prateleiras; serviços gerais (varrer a loja, higienização de peças e mercadorias). 

· Empresa: South do Brasil Serviços de Teleatendimento Ltda. 
Período: abril de 2015 a julho de 2015. 
Função: Operador de Telemarketing.  

Atividades: vendas ativas de crédito consignado; ligações a clientes ou empresas 
visando à divulgação do serviço; fornecimento de informações sobre promoções, 

facilidades, preços e formas de pagamento; explicações para sanar dúvidas dos clientes 
sobre quaisquer partes dos serviços e do sistema oferecido. 

Cursos Complementares  

· Taifeiro, no West Group em 2020 – 64 horas; 

· NR 33 – Espaço confinado, no West Group, em 2020 – 16 horas; 

· NR 35 – Trabalho em altura, no West Group, em 2020 – 8 horas; 

· CBSP – Segurança em Plataforma no West Group em 2020 – 40 horas; 
· HUET – Escape de Aeronave Submersa, no West Group em 2020 – 8 horas;                                    

· Capacitado para efetuar a limpeza, arrumação e higienização das roupas de cama, 
toalhas, camarotes e áreas comuns, seguindo técnicas de higiene, limpeza, normas de 
segurança, meio ambiente e saúde; 

· Conhecimento da legislação marítima e ambiental, técnicas de sobrevivência pessoal, 
procedimentos de emergência, conhecimentos básicos de primeiros socorros, de 

segurança do trabalho e noções da estrutura e instalações da plataforma; 
· Informática: Excel Avançado, Word e PowerPoint (conhecimento básico).                                                       


