JULIANA RIBEIRO FERREIRA

DIADEMA, SÃO PAULO - SP
Telefone: (11) 9 3001-2305
Brasileira, divorciada, 30 anos
e-mail: j.ribeiroferreira@outlook.com
Disponível para viagens

OBJETIVO: ÁREA CONTÁBIL E CONTROLLER
RESUMO DE QUALIFICAÇÕES

Profissional com formação em Ciências Contábeis (UMESP) e Administração de Empresas (FEI), com mais de 9 anos de
experiência na área Contábil e Financeira, com atuação em rotinas de análise das finanças, previsão de gastos e redução
de custos, otimização de recursos, planejamento estratégico de grandes recursos empresariais, controle de pagamentos
de contas, atividades bancárias e atendimento ao cliente.
❖ Profissional focado em garantir os saldos mensais através de planilhas de controle com análise do contas a pagar e
contas a receber, bem como suas variações e aplicação das ações a serem executadas, na modernização do sistema
para atender as necessidades dos clientes e controle mensal.
❖ Expertise na análise de alocação de recursos financeiros e gestão de caixa, visando o acompanhamento e controle dos
gastos e a correta alocação de recursos.
❖ Responsável pelo controle de inventário e produção para otimização da gestão financeira com finalidade de minimizar
custos mantendo os níveis de material adequados e necessários para os processos produtivos da empresa.
EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS
❖

•

Eduardo Rodrigues Tacógrafos – ME (Grupo Visual)
Período: 02/2020 a Atual
Cargo: Auxiliar Financeiro
Responsável pelas rotinas financeiras de duas unidades do grupo, incluindo, faturamento, contas a receber,
cobrança, lançamento e classificação de receita e despesas, conciliação bancária, controle e fechamento do caixa
diário, controle do contas a pagar, tesouraria, fechamento mensal, com as devidas justificativas das variações.

❖

•

J.R. Ferreira Soluções Contábeis Ltda. – ME
Período: 02/2020 a Atual
Cargo: Empreendedora Contábil
Responável contábil de uma pequena carteira de clientes, prestando assessoria em todas as rotinas contábeis,
fiscais e, quando necessário, de recursos humanos, fazendo todos os controles e lançamentos, além, das
declarações mensais e anuais necessárias, além, da apuração dos impostos.

❖

•
•
•
•
•

ABJ Restaurante e Pizzaria Ltda.
Período: 08/2011 a 01/2020
Cargo: Empreendedora
Responsável pelas rotinas de contabilidade, incluindo, análise, classificação e lançamentos contábeis das
despesas e contas, criação de contas contábeis, quando necessário, para correto lançamento, emissão de notas
fiscais, lançamentos no sistema e apuração de impostos.
Atuação nas conciliações bancárias e contábil-fiscal e contábil-DP, elaboração dos balancetes mensais com
análise e justificativas das variações.
Experiência no gerenciamento dos controles internos, nas áreas administrativas, financeiras e de recursos
humanos, garantindo eficiência na execução dos processos internos.
Responsável pelas políticas de custos e implantação de melhorias para redução de gastos, possibilitando
aumento do lucro, criação de propostas comerciais e domínio da viabilidade de projetos, com foco na
apresentação de serviços mais competitivos perante a concorrência.
Atuação no controle das práticas de recebimentos e pagamentos efetuados, análise de fluxo de caixa, emissão
de boletos bancários para pessoa física e jurídica, efetivação de acordos com fornecedores e clientes, buscando
as melhores condições de preços, prazos de entrega e qualidade requerida.

❖

•

TECBAN - Tecnologia Bancária S.A.
Período: 03/2010 a 07/2011
Cargo: Analista de Planejamento Financeiro
Responsável pela elaboração do Book Mensal de Resultados Financeiros, com as devidas análises e justificativas
dos resultados e montagem das apresentações. Controle do CAPEX, com análise da viabilidade dos projetos.

FORMAÇÃO ACADÊMICA E IDIOMAS
✓
✓
✓

Bacharel em Ciências Contábeis - Universidade Metodista de São Paulo (UMESP) - 2015
Bacharel em Administração de Empresas - Centro Universitário FEI - 2012
Português: nativo | Inglês: básico

CURSOS E CERTIFICAÇÕES DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL
➢ CRC ativo | Pacote Office (Power Point e Excel Avançado) | Domínio Contábil | Datasul | Internet | Sage contábil

