
 

  

             Priscila Brasil Correa Couto 

Dados Pessoais 

E-mail: pricouto@yahoo.com.br 

Pais de Nacionalidade: Brasil 

Telefone:(21) 98727-7833 

Endereço: Estrada dos bandeirantes 8325, bl 7 apt. 107, Cep 22783-115, Rio de janeiro. 

Objetivos 

Atuar na área administrativa, logística, Faturamento, Suprimentos, Comercial. 

Resumo Profissional 

Experiência no segmento logístico/administrativo, exercendo funções burocráticas e sistêmica 

em empresa de telecomunicações, e serviços. 

Atendimento a clientes (interno e externo) visando à satisfação dos mesmos. 

Conhecimento do sistema STC, SIEBEL, OMR, NETQ, NETWIN, ESTALO e ERP-SAP. 

Usuária de Microsoft Office e internet. 

Power BI (Cursando) - Hashtag treinamentos. 

Carteira de Habilitação B. 

Formação 

Escolaridade - Superior cursando 

Graduação em logística - Universidade Veiga de Almeida. 

Histórico Profissional 

Oi Sa 

Assistente técnico de telecomunicações - março/2016 a outubro/2021 

Gestão de reparos da Planta Interna Regional RJ, tratamento e analises de processo JEC, 

PROCON e Anatel rede fixa, ADSL e FTTH. 

Analise de LOG das centrais (AXE, TROPICO, EWSD, SIGMA) da rede fixa. 

INCOFRAL DE BOM JARDIM LTDA 

Assistente Administrativo Faturamento -Agosto/2015 a março/2016  



Emissão de pedido de compra, controle de contas a receber, cadastro de clientes e produtos, 

emissão de nota fiscal, controle de estoque e relatórios de NF. 

Oi Sa 

Assistente administrativo II - julho/2011 a abril/2015 

Criação de requisições e pedidos de compra no SAP para efetivar aquisição de materiais 

necessários aos projetos de engenharia da companhia. Controle de orçamento, atualização e 

controle de planilhas. Controle e gestão de contratos. Geração de relatórios para 

acompanhamento dos pedidos de compra, interação com suprimentos e fornecedores. 

TNL CONTAX 

Auxiliar de Logística - Junho/2004 a abril/2011 

Acompanhamento da entrega de pedidos através da interface com o Centro de Distribuição da 

Oi, Correios e Clientes,Interação com área financeira, logística e fornecedores/distribuidores 

Análise de nota fiscal para controle de bonificações, Controle de estoque e movimentação de 

materiais,Criação de pedidos e requisições de compra/venda no SAP e utilização do STC e 

SiebelSuporte, Atendimento e vendas a clientes interno e externo .BackOffice - Instrução e 

suporte para equipe interna e atualização e controle de planilhas. 

COTEL COMERCIAL E TECNICA DE ELETRECIDADE LTDA 

Examinadora de linhas - novembro/2002 a maio/2003 

Responsável por examinar a linha do cliente por supostos defeitos no telefone fixo. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


