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OBJETIVO: Departamento Pessoal |Recursos Humanos Generalista. 

 

SUMÁRIO DAS QUALIFICAÇÕES 

 

Iniciei a minha trajetória profissional no RH/DP no ano de 2000, aos 19 anos no segmento de churrascaria.  

Profissional com capacidade de liderança estratégica, operacionalização, analítica e boa comunicação.   

Possuo vasta experiência em todas as células de Administração de Pessoal, tais como: admissão, rescisão, benefícios, 

ponto eletrônico e manual, férias, folha de pagamento, recolhimento de encargos, contabilização da folha,  provisões 

de férias e 13° salário e análise das contas contábeis e demais demandas pertinentes. 
 

Conhecimento e apoio ao Recrutamento e Seleção, triagem de currículos, alinhamento do perfil da vaga com o 

gestor, entrevistas online e presencial , aplicação de teste prático de DP, controle de documentação, formulário dos 

benefícios e entrevista de desligamento.   

 

Gestão de Benefícios com amplo conhecimento no relacionamento com fornecedores e acessos as plataformas para 

negociação, compra e controle: Previdência Privada, Empréstimo Consignado, Fetranspor, Sodexo, Ticket, VR 

Benefícios, Alelo, convênio farmácia,  corretoras de plano de saúde, odontológico e seguro de vida.  

 

Atualizada com a Reforma Trabalhista, EFD-Reinf, DCTF-WEB, PERD-COMP WEB, aplicação das medidas provisórias 

nas obrigações acessórias e-Social, GFIP, Empregador WEB e envio dos eventos SST do e-Social. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Tenho forte orientação ao cronograma de fechamento da folha, trabalho com parceria, dinamismo e empenho com 

todas as áreas envolvidas neste processo.  Compreendo que é parte do sucesso da área, ter qualidade e agilidade no 

atendimento aos colaboradores. Tenho a preocupação de manter-me sempre atualizada, através de conhecimentos 

correlatos à minha área.  

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA  

 

Conclusão 2022  (Junho) – Graduação, Gestão de Recursos Humanos – Universidade Anhaguera. 

Conclusão 2007 – Graduação, Administração de Empresas – Universidade Veiga de Almeida. 

 

ESPECIALIZAÇÃO 

 

Conclusão 2014 – Líder Coach, Professional Coach – Academia Brasileira de Profissões. 

Conclusão 2014 – Grafologia - Academia Brasileira de Profissões. 

Conclusão 2014 – PNL, Programação Neurolinguística - Academia Brasileira de Profissões. 

 

PROJETOS E RESULTADOS 

✓ Liderança na implantação do e-Social e ter multiplicado internamente o conhecimento sobre esta ferramenta. 

✓ Reestruturação do Departamento Pessoal e equipe. 

✓ Treinamento, Desenvolvimento e supervisão de novo colaborador nos processos da área. 

✓ Implantação da folha de pagamento, benefícios e ponto eletrônico.  

✓ Excelentes resultados na negociação com os fornecedores dos benefícios reduzindo custos e taxas 

administrativas, otimizando gastos com vale transporte, vale refeição, seguro saúde e odontológico.  

✓ Desenvolvi novos controles para operacionalizar relatório gerencial de fechamento mensal da área reduzindo 

o prazo de execução de sete para dois dias.  

✓ Projeto na Recuperação de Créditos Tributários com o levantamento de informações e o resgate dos créditos 

tributários que foram acumulados pela empresa no decorrer dos anos, acompanhamento da área fiscal, contábil 

e jurídica, apresentação do Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e a Declaração de 

Compensação (PER/DCOMP). 

mailto:lima.enilde@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/enildelima-dp-rh


INFORMÁTICA & HARD SKILLS 

Pacote Office: Word, Excel e Power Point – nível avançado 

Softwares: Alterdata, Protheus da Totvs, RM Labore v.12, Nasajon, ADP, Fator RH Pagga, Rubi, SAP HCM e SAP FI 

Ponto eletrônico: Dimep, Telemática, Madis, Ponto Mais, Tecnoponto, Ahgora, Forponto 

 

CURSOS & CERTIFICADOS 

 e-Social & Departamento Pessoal / Medidas Provisórias - Nith Treinamentos 2020 

 Gestão de Benefícios e Benefícios Legais - Senac 2020 

 Introdução ao Tema Liderança - FGV 2020 

 Maratona Trabalhista e Previdenciária / Medidas Provisórias Covid 19 – BSSP Centro Educacional – 2020 

 Aperfeiçoamento de cálculo da Folha de Pagamento – CEFIS 2020 

 e-Social / DCTFWEB/ Per/Dcomp Web - JBB Consultoria 2019 

 e-Social (SPED Folha) - COAD 2018 

 Desoneração da Folha de Pagamento e Aspectos Trabalhista e Previdenciários – COAD 2018 

 

HISTÓRICO PROFISSIONAL 

 

30 novembro 2021  –  24 janeiro 2022 – 2 meses 

SC CONTADORES – GERENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL 

 

Gerente da área do Departamento Pessoal com a gestão estratégica da equipe composta com 12 

colaboradores  e do relacionamento ao cliente do Escritório de Contabilidade. 

 Realizar toda Gestão de equipe do Departamento Pessoal do Escritório de Contabilidade. 

 Entrevista com aplicação de teste prático/técnico de DP para auxiliar, assistente, analista e supervisão. 

 Integração de novos colaboradores e aplicação de treinamentos. 

 Identificar oportunidades de melhorias e coordenar os processos. 

 Reestruturação da área; Adequação das atividades; Cronograma e Check List. 

 Relatório de Controle das atividades com prazo início e fim das entregas. 

 Atendimento preventivo aos clientes no esclarecimento de dúvidas.  

 Gestão dos processos admissão, demissão, controle de férias e benefícios da equipe interna e clientes. 

 Gestão de folha de pagamento de grande volume, atuação no fechamento e cálculo de encargos. 

 Envio do E-social, geração da DCTFWEB, PIS sobre folha de pagamento e SEFIP, sistema Alterdata. 

 Elaboração de Caged, RAIS e DIRF. 

 Restituição e Compensação Previdenciária. 

 Negociação com o sindicato, para fechamento de acordos e demais demandas pertinentes. 

 Alinhamento e elaboração de relatórios mensal para a diretoria. 

 
10 agosto 2020  –  24 maio 2021 – 10 meses. 

GUARACAMP - COORDENADORA DE DEPARTAMENTO PESSOAL E BENEFÍCIOS. 

 

Coordenação da área do Departamento Pessoal e a Gestão estratégica do processamento da folha de 

pagamento tendo como base a legislação trabalhista vigente e à política da empresa, liderando uma equipe 

composta com 4 colaboradores. 

 Supervisão e controle na gestão da administração dos benefícios, afastamentos, admissão, rescisão, recolhimento 

e atualizações dos encargos, pagamento de pensão alimentícia, ações trabalhistas, homologação, férias, arquivo de 

documentos, fechamento e contabilização da folha, 13° salário, jornada de trabalho e Ponto Eletrônico. 

 Atuação na conectividade social ICP, SEFIP, DIRF, Dataprev, certidão negativa de débitos (CND), DCTFWEB, Portal 

e-Cac e Empregador Web. 

 Forte atuação com à área Jurídica nos processos passivos com as entregas dos documentos para protocolar a 

defesa trabalhista. Implantação de políticas com as áreas de RH, Segurança do trabalho, Jurídico e Contabilidade. 

 Implantação do Acordo Coletivo de Trabalho Banco de Horas representado pelo Sindicato da Categoria e Acordo 

de Banco de Horas Individual entre Empresa e Colaborador, juntamente com a gerente da área Jurídica. 

 Planejamento e treinamento da equipe visando total controle das rotinas diárias, mensais e obrigações anuais. 

 Responsabilidade pelos módulos do Sistema Proheus da Totvs, nos procedimentos de parametrização, 

automatização, cadastros de eventos, elaboração de relatórios personalizados e entre outros procedimentos que 

envolvam o sistema. 

https://www.tokioschool.com/noticias/modulo-sap-fi/


 Desenvolvimento de melhorias nas atividades de rotina com maior controle dos processos no setor de pessoal, 

trabalhista e previdenciário, visando garantir a redução e prevenção de passivos. 

 Atuação com os Sindicatos em negociações como convenção coletiva e acordo de banco de horas. 

 Suporte ao gerente de RH e diretoria para os relatórios gerenciais de custos e mensalmente de todos os KPI’s da 

área. 

 
05 janeiro 2015 – 01 novembro 2019 – 4 anos e 11 meses. 

RH DIGITAL PAGGA FOLHA - ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL SÊNIOR. 

                                      

Responsável por todas as atividades inerentes à folha de pagamento e por assegurar que o fechamento 

ocorresse dentro do cronograma estabelecido pela empresa. 

 Controle de cálculos, conferências da folha, inserção de pagamentos, envio de arquivos bancários, empréstimo 

consignado, previdência, férias, entre outros. 

 Forte interface com área contábil na conciliação da folha. 

 Gestão de relatório mensal de fechamento do custo de pessoal e provisões de pagamentos diversos (férias, 

banco de horas, comissão, gratificação, PLR, 13º salário, eventos periódicos, e outros). 

 Análise e manutenção do ponto eletrônico, interagindo com os gestores de cada área para manter atualizado o 

controle e projetar adequadamente as provisões de pagamentos relacionados ao banco de horas. 

 Gestão dos encargos: INSS, IRRF, FGTS, CAGED, RAIS, DIRF e contribuições sindicais. 

 Domínio sobre as rotinas administrativas de pessoal: admissão, controle de documentação, afastamentos, análise 

e acompanhamento de convenções coletivas, rescisões e análises respectivas, GRRF, homologação. 

 Gestão do cronograma, cálculos diversos  e pagamento de férias. 

 Administração e negociação de Benefícios: VA, VT, AM, AO e rateio por centro de custo. 

 Projetos de reestruturação e implantação: eSocial, folha de pagamento, benefícios e ponto eletrônico. 

 Projeto na Recuperação de Créditos Tributários com os pagamento que ocorreram a maior. 

 
10 junho 2013 – 13 dezembro 2014 – 1 ano e 7 meses. 

GRUPO ONCOCLINICAS - ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL PLENO. 

 

Responsável por toda Administração de Pessoal das 4 filiais. 

 Elaboração e execução em todo processo da folha de pagamento no sistema (RM Labore e ADP), pagamentos de 

horas extras, adicional noturno, alteração salarial, dissídio, diferenças salariais, 13° salário e insalubridades. 

 Controle e programação de férias, cálculos, provisões e pagamentos. 

 Rotinas anuais como: PIS Empresa, DIRF, RAIS e Informe de Rendimento. 

 Recolhimento e Pagamento de taxas Sindicais e encargos. 

 Admissão, conferência de documentação, cadastro do funcionário e cronograma de integração. 

 Rescisão, entrevista de desligamento, pagamento e envio de dados bancários e homologação. 

 Gestão dos benefícios, compra, atualização e liberação. 

 Controle de relatórios de absenteísmo, arquivos gerenciais e turnover. 

 Controle dos afastados e exames periódicos, medicina e Segurança do Trabalho (SOC). 

 Administração dos contratos de PCD e Jovem Aprendiz. 

 
25 maio 2009 – 19 abril 2013  – 4 anos. 

K&M SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL. 

 

Responsável por todas as atividades de Departamento Pessoal e execução de todo processo da folha de 

pagamento, assim como todos os cálculos e encargos sociais e sindicais. 

 Admissão, demissão, alteração salarial, dissídio, controle e programação de férias e 13º Salário. 

 Encargos e obrigações como: DIRF, RAIS, CAGED, FGTS, INSS e IRRF. 

 Controle, manutenção e integração de ponto eletrônico entre o sistema Dimep e o sistema de folha Nasajon. 

 Preposta em Sindicato e audiência trabalhista. 

 Gestão de benefícios: VT, VR e VA, assistência médica, odontológico e convênio com universidade. 

 Acompanhamento e controle de exames periódicos, afastados e retorno ao trabalho, elaboração PPRA e PCMSO. 

 Elaboração de relatórios gerenciais sobre movimentação de pessoal, custo por funcionário, turnover e 

absenteísmo. 

 Apoio no R&S, triagem de currículos, alinhamento do perfil da vaga com o gestor e entrevista, controle de 

documentação e do formulário dos benefícios e entrevista de desligamento. 


