
 

 
 

  
  

     MÔNICA GONÇALVES DA SILVA     

Experiência Profissional: 

 

 Nova Rio Serviços Gerais Ltda 

 Instrutora de Treinamento - Set/ 2018 à Set/ 2019 
Desenvolvimento de conteúdos de treinamento. Aplicação de treinamentos 

internos e externos. Treinamentos admissionais e de reciclagem; 

Integração de novos colaboradores; treinamentos on the job (técnico e 

comportamental); Desenvolvimento de Lideranças; Disseminação de 
Compliance. Lançamentos no RM Labore, Controle de LNT, Registros de 

treinamento, e demais rotinas administrativas.  
 

 

 Whitening Multiserviços Ltda 

 

 Recrutadora (Free lancer) – Mar/ 2013 à Fev/2015 

Apoio no Recrutamento e Seleção das implantações de contratos. 

Entrevistas de triagem, entrevistas psicológicas, dinâmicas de grupo, 

aplicação e correção de testes. 

 Nova Rio Serviços Gerais Ltda 

 Analista de RH – Dez/ 2001 à Mai/2005 
 

Recrutamento e seleção de mão de obra administrativa e operacional 

em geral. Aplicação e correção de testes (personalidade e aptidões 

específicas), laudos, entrevistas de triagem, entrevistas psicológicas, 
entrevistas de desligamento, dinâmicas de grupo. Coordenação da 

equipe do setor. 

 

 

 

 

Vista Alegre -Rio de Janeiro-RJ 
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www.linkedin.com/in/mônicagonçalvesdasilva 

 

Telefone (21)3361-2624 
Cel: (21)99743-4969 

Email: monicagdasilva@hotmail.com 

 

 

Formação: 
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 SEMTRAD- Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e 

Desenvolvimento 
 Chefe de Agência – Fev/2000 à Out/ 2001 

 

Coordenação administrativa da agência e da equipe de atendimento 

ao trabalhador. Entrevistas de triagem e encaminhamento de 

candidatos ao RH das Empresas. Visitas as Empresas para captação 

de vagas. 

 GRUPO SIG : 

 Analista de RH - Jul/93 à out/ 98 

Recrutamento e seleção de mão de obra administrativa e operacional 
em geral. Aplicação e correção de testes (personalidade e aptidões 

específicas), laudos, entrevistas de triagem, entrevistas psicológicas, 

entrevistas de desligamento, dinâmicas de grupo, acompanhamento 

de funcionários (visitas as unidades operacionais). 

 

 RIOFORTE Curso de Formação e Especialização de Vigilantes 
Ltda. 

 Analista de RH - Jul/90 à Jan/92 

Recrutamento e seleção de mão de obra administrativa e operacional em 

geral. Aplicação e correção de testes (personalidade e aptidões 

específicas), laudos. Atividades ligadas à área de Treinamento, tais 

como: elaboração de manuais de integração, palestras comportamentais 
e demais rotinas inerentes ao setor. 

 OBS: No período de 2006 à 2018 fui Micro Empreendedora no 

Ramo de Alimentação. 

Cursos Complementares: 

 Seleção por Competências – Triangular RH 

 Formação de Instrutores de Treinamento – Nova Rio  

 Multiplicador por Excelência – Nova Rio 
 Analista de Treinamento - Fator Humano Consultoria Ltda. 

 Grafologia (Básico) - UERJ 

 Grafologia (Avançado) - UERJ 

 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) - Ministério do Trabalho 

 

Idioma: 
 

 Inglês – Curso Webster’s Ltda (nível intermediário) 

 

Mônica Gonçalves da Silva             

                                                           


