Márcio das Dores
Ayres

Rua das amendoeiras, 11 - Ilha da
Conceição - Niterói -RJ.
Telefone: 21-98155-9829
email: ayresrio@hotmail.com
cpf:001.933.587-35
RG.: 23245-9-CORECON-RJ

EXPERIÊNCIA

COMPETÊNCIAS

ASAS DA ELETRICIDADE E DA HIDRÁULICA LTDA.,
Niterói-RJ — G
 erente Financeiro

Responsável pela
administração de fluxo de

março de 2009-outubro de 2017.
Atuação

em

empresa

de

caixa da empresa;
instalações

prediais

na

construção

civil,administrando seu fluxo financeiro, da ordem de R$7.000.000,00
(sete milhões)

anuais, incluindo captação no mercado financeiro e

faturamento próprio da empresa, oriundo de contratos com construtoras
como: João Fortes, Gafisa, Dominus, Odebrecht, Camargo Corrêa, hotel
pestana, Delta, Walmart, etc.

Responsável pela gerência de
relacionamentos da empresa
junto a bancos e órgãos
públicos;
Responsável pela gerência da
área de contratos;
Responsável pela captação de

BANCO ABN AMRO REAL S/A,Rio de Janeiro — Gerente de
Relacionamento

novos negócios e

junho de 2003 - maio de 2008.

administração de carteira de

Atuação em Banco Múltiplo administrando carteira de clientes pessoa

clientes;

física dos segmentos clássico, especial e van gogh, além de atendimento

Responsável por análise de

aos clientes pessoa jurídica. Atuando sempre com foco nas necessidades

crédito;

dos clientes, tive boa atuação na: análise de crédito (spac automático,
minha alçada, alçada superior(com parecer da gerência geral e diretoria
regional) e comitê de crédito(com parecer de todos os gerentes da agência

Responsável por venda de
produtos e serviços ;

e diretoria regional), captação de novos clientes, venda de planos de

Responsável pela cobrança de

capitalização,

créditos vencidos e em

empréstimos

(consignados,

adto.

13º

salário,

adto.restituição IRPF,Pessoal com garantias e sem garantias, desconto

liquidação.

de cheques, desconto de duplicatas, antecipação visa), financiamentos
(CDC,LEASING, IMOBILIÁRIO), seguros (vida, residencial e acidentes
pessoais), implantação de limites (cheque especial, cartões de crédito,
especial

parcelado),

venda

de

cartões

de

crédito,

captação

PRÊMIOS

de

investimentos (poupança, previdência privada, fundos de investimento

Destaque em campanhas de

(renda fixa, multimercado e renda variável)), indicação de clientes para

venda de planos de

cadastro na corretora do grupo para operar na bolsa de valores, cobrança

capitalização;

de vencidos (composição de dívidas, proposta de acordos(trabalhando

Destaque em campanhas de

sempre com a planilha de ocorrências diárias)).

venda de seguros;
Destaque em campanhas de

BANCO REAL S/A, Rio de Janeiro — A
 ssistente de Vendas

captação de novos clientes;

outubro de 1995-maio de 2003

Atuação

em

Banco

Múltiplo

auxiliando

no

atendimento

aos

Destaque em campanhas de
captação de previdência

clientes(pré-atendimento,atendimento e caixa), na venda de produtos e
serviços

bancários(cartões

de

crédito,

capitalização, empréstimos

pessoais, cheque especial, investimentos,abertura de contas) no serviço
de

tesouraria

(abertura,

fechamento,

abastecimento de caixas,

privada;
Destaque em recuperação de
vencidos.

recebimento e envio de numerários a carro forte, provisionamento de
valores,abastecimento de troco aos comerciantes), contabilidade diária,
devolução de cheques, compensação de cheques, desconto de duplicatas.

IDIOMAS
Inglês intermediário (leio,

BANCO REAL S/A, Rio de Janeiro    Escriturário
outubro de 1987 - abril de 2003
Atuação em BANCO MÚLTIPLO no setor de compensação e devolução de cheques
noturna. Participei de todo o processo, desde a recepção, abertura de malotes,
separação, soma dos cheques ao ensacamento , fechamento de malote e envio de
remessa de compensação SUPERIOR, INFERIOR E NACIONAL ao BANCO DO BRASIL para
troca.

Atuei ainda no centro de arrecadação, processando e contabilizando os

documentos de arrecadação (água, luz, telefone, cartão de crédito, etc) , para
fechamento do movimento contábil das agências.

FORMAÇÃO

UNIVERSIDADE CÂNDIDO MENDES, R
 io de Janeiro — PÓS
GRADUAÇÃO LATO SENSU
JANEIRO DE 2003 - DEZEMBRO DE 2003.

MBA EM CONTROLADORIA E FINANÇAS.

UNIVERSIDADE CÂNDIDO MENDES, R
 IO DE JANEIRO —
GRADUAÇÃO
JANEIRO DE 1989 - JANEIRO DE 1993

BACHAREL EM ECONOMIA.

PROJETOS

Graduação em Análise de Sistemas-Universidade Estácio de
Sá-Em andamento.
Preparatório para ANPEC-mestrado em Economia - Em
andamento.

Dimensionamento e Instalação de Sistema de Geração de
Energia Solar - Micro geração distribuída- Em Andamento.
Gerador Fotovoltáico com potência de 5,66 KWp, para atendimento de
demanda mensal de 845 KWh/mês de energia.

Construção de Imóveis em Jaconé-Saquarema/RJ-Parado
Construção de imóveis na área de influência do projeto de construção do
Porto de Maricá (ponta negra) . paralisado.

escrevo e falo).

Construção de Sítio para Turismo
Religioso-Sambaetiba/RJ-Parado
Montar imóvel para turismo religioso/aventura. paralisado.

Niterói, 20 de janeiro de 2019.

___________________________________
Marcio das Dores Ayres.

