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Beatriz Castro da Silva 

Brasileira, solteira, 25 anos 

Flamengo – Rio de Janeiro – RJ 

Telefone: (21) 99198-8177/ E-mail: castrobeatriz59@gmail.com 

https://www.linkedin.com/in/beatrizcastros/ 

FORMAÇÃO 
 

 
Graduada em Ciências Econômicas. UCAM, conclusão 12/2016 

Pós Graduação em Finanças, Investimentos e Banking. PUC-RS, conclusão 06/2021 

RESUMO PROFISSIONAL 
 
 
Atuação na área de perícias judiciais e extrajudiciais, cálculos judiciais, atualização 
monetária de sentenças, conversão de câmbio e consultoria financeira. Habilidades 
com cálculos matemáticos, atualizações financeiras e conversões de câmbio. 
Expertise com perícias em financiamentos bancários, laudos e parecer técnicos. 
Conhecimento dos processos de perícias e apresentações de cálculos técnicos. 
Desenvoltura com parcerias advocatícias. 

 
QUALIFICAÇÕES 
 
 
Atuação nos processos de perícias financeiras: Empréstimos, financiamentos, 
refinanciamentos, leasing e fiscal. 

Conferência preliminar dos elementos documentais contendo diretrizes econômico-
financeiras relativas à operação submetida à análise; Análise interpretativa das 
informações obtidas pela base documental disponibilizada, relativa às operações 
contratadas na modalidade de Crédito. 

Elaboração de planilhas de cálculos estruturadas baseadas na legislação, BACEN, 
IBGE, e demais agências.  

Elaboração de relatórios, parecer econômico-financeiro técnico e laudos técnicos. 

Conversão de câmbio, análise e laudos técnicos. 

Planejamento e gestão de processos. Planejamento financeiro, controle 
orçamentário, fluxo de caixa, contabilidade societária e fiscal. Elaboração de plano 
de negócios e orçamento anual, tal como, controle mensal das variações entre 
orçado e realizado.  

Implantação de projeto de redução de processos para faturamento com saving de 
90% do total das receitas em atraso. Expertise em negociação e cobrança. 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 
 
YDUQS (2019/Atual) – Analista de Informações Gerenciais Pleno 

Shekel (2017/2019) – Analista Financeiro/Administrativo de Consultoria 

C&T Logistics Despacho Aduaneiro (2016/2017) – Analista 
Financeiro/Faturamento 
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Austral RE (2015/2016) – Estagiária Operacional 

FINEP (2014/2015) – Estagiária de Prestação de Contas 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 
 
Curso de Perícias em Financiamentos Bancários (Udemy-2018). 
Curso Complementar em Fundamentos da Gestão de Custos (FGV-2017).  
Curso Complementar em Fundamentos de Exportação e Importação (FGV-2017).  
Curso Complementar em Introdução ao Private Equity e Venture Capital para  
Empreendedores (FGV-2014).  

Curso Complementar em Intermediação em Investimentos Financeiros (FGV 2014). 


