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ANA MAURA DOS REIS ROCHA 
Objetivo: ACESSO À INFORMAÇÃO - TRANSPARÊNCIA 

 
Formação 

 
- Compliance e relações governamentais - Pós-Graduação Especialização Lato Sensu – 360 horas – (EAD) –          

UNINTER – (término junho/2020)  

- Tecnólogo em Secretariado (EAD) – Centro Universitário Internacional – UNINTER – (concluído-junho/2019). 
  Cadastro de Registro Profissional – CRP como Secretário Executivo sob o número 0012114/RJ 

- Técnico em Secretariado – Instituto Paralelo de Ensino – dezembro/1993. 
  Registro de secretária – Delegacia Regional do Trabalho – DRT – São Paulo-SP – sob o número 19.787. 

 

Cursos complementares  
 

Curso Ética e Serviço Público – Escola Nacional de Administração Pública – Enap – Modalidade EAD – 20 horas 
– março/2020 

Curso Gestão Pessoal - Base da Liderança – Escola Nacional de Administração Pública – Enap – Modalidade 
EAD – 50 horas – março/2020 

Curso da Rede Nacional de Certificadores – RNC – INEP (Ministério da Educação) – Modalidade EAD – 30 

horas – outubro/2019 
Curso básico de Excel – nível 1 – Departamento de Extensão e Assuntos Comunitários – DEAC – Cefet/RJ – 20 

horas – novembro/2018 
Redação Oficial e Língua Portuguesa – ESAF – Escola de Administração Fazendária – Modalidade EAD – 60 

horas – novembro/2017 

Curso da Rede Nacional de Certificadores – RNC – INEP (Ministério da Educação) – Modalidade EAD – 30 
horas – setembro/2017 

Auxiliar de Recursos Humanos – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac – Macaé/ RJ – 
Modalidade Presencial – 200 horas – março/2013 

 
Idioma 

Inglês – nível intermediário. 

 
Informática 

Facilidade de adaptação/aprendizagem em qualquer sistema operacional de informática 
Domínio do pacote Office em nível avançado: word e excel, intermediário: power point. 

 

 
Histórico Profissional 

 
Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – campus Nova Friburgo – RJ.  

CEFET/RJ 

Técnico em Secretariado – matrícula Siape 2384277 – nível D II – progressão 2 
Nomeada em 27 de março, empossada em 05 de abril de 2017. 

Secretária 
Atribuições: assessorar a Direção do campus na rotina administrativa, agenda, atendimento telefônico, 

arquivo de documentos, redação de ofícios, organização geral do gabinete, organização do Conselho do 
campus – Conpus, criação de planilhas para controle de horários, férias, cargos e funções, entre outros. 

 

- Designada como Secretária de Gabinete em 18 de maio de 2018, por meio da portaria nº 624 publicada no 
Diário Oficial da União, em 22 de maio de 2018. 

- Encargo de substituto eventual da Gerência Administrativa, designada em 18 de maio e dispensada em 23 
de novembro de 2018, por meio das portarias nº 623 e nº 1521, respectivamente. 

- Encargo de substituto eventual da Gerência Administrativa, designada em 24 de agosto de 2017 e 

dispensada em 02 de abril de 2018, por meio das portarias nº 957 e nº 442, respectivamente. 
- Membro do Comitê de Sustentabilidade Ambiental Institucional, representante do campus Nova Friburgo, 

nomeada em 26 de dezembro de 2017, por meio da portaria nº 1463.  
- Encargo de substituto eventual da Secretaria de Gabinete, designada em 20 de junho e dispensada em 24 

de agosto de 2017, por meio das portarias nº 672 e nº 954, respectivamente. 
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Prefeitura Municipal de Rio das Ostras – Rio das Ostras – RJ 

Secretária escolar – período: de março a dezembro de 2016 – (contrato por tempo determinado). 
Atribuições: responsável pela secretaria da Escola Municipal Nadir da Silva Salvador, atendimento ao público, 

corpo docente e direção; realização de matrículas, transferências e toda movimentação escolar pelo sistema 
utilizado pela prefeitura: o E-cidade, software público de Gestão Municipal da DBSeller Sistemas Integrados; 

organização dos arquivos ativos e inativos; execução de Históricos Escolares, planilhas entre outros. 

 
Alphatec S.A. Engenharia e Inspeção – Macaé – RJ 

Secretária – período: de fevereiro de 2014 a março de 2015 
Atribuições: assessorar o Presidente e a Diretoria na rotina administrativa, agenda, atendimento telefônico, 

arquivo de documentos, redação de correspondências comerciais; organização geral do departamento, atas 

de reunião, criação de planilhas – Excel, providências quanto as viagens nacionais e internacionais: reserva 
de hotéis, compra de passagens, providências quanto a compra moeda estrangeira e documentação, locação 

de veículos, entre outros. 
 

Fundação Educacional de Macaé – Funemac – Macaé – RJ  
Assistente de Administração e Logística – período: de dezembro/2013 a fevereiro/2014 – (contrato). 

Atribuições: atendimento ao público interno e externo; duplicar documentos diversos; digitar documentos, 

textos e outros originais; consultar registros; receber, conferir e registrar os diversos documentos 
encaminhados ao órgão de lotação, bem como providenciar a sua correta distribuição; encaminhando-os às 

unidades ou aos superiores competentes; implantação de serviços e rotinas de trabalho; auxiliar o profissional 
na realização de estudos de simplificação de tarefas administrativas; orientações de caráter geral, anotando e 

transmitindo recados; outras atribuições afins. 

 
Clínica Oftalmológica – Instituto de Laserterapia – Med-Laser Ltda. – Santos – SP  

Recepcionista – período: de agosto/2010 a dezembro/2012. 
Atribuições: atendimento ao público, usuário do sistema Doctors – agendamentos, arquivo de documentos, 

criação de planilhas – Excel, responsável pelo agendamento das cirurgias, padronização de formulários, entre 
outros. 

 

Companhia Paulista de Obras e Serviços – CPOS (empresa vinculada à Secretaria Estadual de Saneamento e 
Energia - São Paulo) – Vila Clementino – São Paulo – SP  

Ramo de atividades: Gerenciadora de obras do Estado.  
Secretária - período: de maio/2000 a dezembro/2007 

Atribuições: assessoria administrativa a mais de um executivo como: diretor, gerente, coordenadores, 

assistentes e supervisores. Sistema utilizado pela Companhia era o MICROSIGA. Protocolo e controle de 
documentos pertinentes a área, redação própria de ofícios e correspondências comerciais; abertura e 

instrução de processos; organização do departamento e implantação de uma rotina para um funcionamento 
dinâmico evitando o retrabalho e todo suporte administrativo pertinentes ao cargo de secretária. Integrante 

da Brigada de Prevenção e Combate a Incêndio da empresa. Eleita pelos funcionários como representante da 

Cipa – gestão 2003. 
 

Hidrobrasileira S/A. - Engenharia e Consultoria Técnica – São Paulo – SP  
Ramo de atividades: Execução de projetos nas áreas de construção civil e saneamento básico para empresas 

estaduais como DERSA, METRÔ e SABESP. 
Secretária  

Atribuições: assessorar na rotina administrativa os executivos da empresa. Supervisionar os serviços gerais do 

escritório. Os trabalhos executados eram de rotina de organização geral da unidade onde se encontravam 
locados 50 funcionários. Triagem e protocolo dos documentos, controle do almoxarifado interno, recepção 

entre outros. 
 

Informações adicionais 

- Mestre REIKI Sistema Usui, junho de 2000, voluntária por 2 anos no ambulatório de Reiki – Instituto A-Luz. 
- Practitioner de Karuna Reiki I e II, abril de 2000. 

- Apometria Quântica I e II – Carina Greco, novembro de 2005. 
- Access Consciousness Bars Course – Facilitator – Kátia Erbiste, maio de 2018. 

- Cura Quântica – Rodrigo Romo, julho de 2018. 


