Sheldon José Melo Rubens
Brasileiro, casado, 5 filhos, 11/11/1966
End. : Rua Maria Catunda, 1789 - N.Sra.Fátima - Sobral - Ce
Fone: (88) 99611-2905 (Tim) – Whatsapp
e-mail: sheldonrubens@yahoo.com.br Skype: sheldon.rubens

Objetivo
Propagandista, Representante, Vendas, Comercial.

Resumo de Qualificações
Ao longo dos últimos 30 anos de experiência fui desenvolvendo várias competências,
nomeadamente, atitude positiva, responsabilidade, capacidade de iniciativa e
proatividade, capacidade de autonomia e de tomada de decisão, capacidade de
comunicação e de relacionamento interpessoal, capacidade de impacto e influência,
orientação para o cliente, para os resultados e negociação. Dinâmico, de fácil
relacionamento, comunicativo, com iniciativa e disposição. Facilidade, desenvoltura e
rapidez no atendimento ao cliente. Bons conhecimentos em Marketing, Vendas e
Cobranças. Capacidade de observação, concentração, organização, exatidão e
liderança. Conhecimento de mercado na região norte e sul do Estado. Com experiência
em Propaganda Médica e Representação Comercial. Toda a experiência e
conhecimento adquiridos aliados às competências anteriormente referidas levam-me a
ponderar uma nova oportunidade profissional.

Formação
Formação superior IVA/UVA (Administração – Processos Gerenciais – 2012.1)
Graduação
Processos Gerenciais, IVA/UVA - Instituto Vale do Acaraú (2012.1)
Cursos Complementares
Informática (Hardware e Software) – SENAC (Novembro / 2000) – Concluído.
Técnica de Vendas – ABAV (Outubro / 2003) – Concluído.
Formação em Habilidades de Vendas – BRA (Setembro / 2004) – Concluído.
TI - IVA (Setembro/2009) –Concluído.
Gestão de Pessoas – IVA (Abril/2011) – Concluído
Habilitação em Tutoria em EaD – INTA (Março/2017) - Concluído

Idiomas
Inglês: leitura básica.

Histórico profissional
Rapi10 Distribuidora Descartáveis, Embalagens e Materiais de Limpeza - de
Nov / 2017 até Ago / 2018
(Empresa de médio porte no segmento atacado/varejo)

Supervisor de Vendas e Atendimento
Vendas de produtos descartáveis, embalagens e materiais de limpeza em todo a cidade
de Sobral e sua região metropolitana, prospecção e manutenção de clientes.
Supervisão e acompanhamento de equipes de vendas, atendimento e call-center,
monitorando relatórios, metas e feedback´s.
Cifarma Laboratório Farmacêutico Ltda - de Mai/2016 até Jan/2017
Exeltis Laboratório Farmacêutico Ltda - de Set / 2013 até Set / 2015
Hebron Laboratório Farmacêutico Ltda - de Out / 2012 até Set / 2013
Zydus Nikkho Laboratório Farmacêutico - de Agosto / 2011 até Set / 2012
Formular Farmácia de Manipulação - de Set / 2007 até Jul / 2011
EMS Sigma Pharma - de Fev / 2005 até Jun / 2007
(Empresas de grande e médio porte no segmento farmacêutico)

Propagandista Senior Performance
Visitação de médicos de forma otimizada, obedecendo as estratégias gerais da
empresa para conquista de Market Share, utilizando de maneira produtiva as
ferramentas e recursos disponíveis para executar os planos estabelecidos pelo
departamento de Marketing. Acompanhamento da rotatividade dos produtos
propagados nos PDV´s do setor com execução de pedidos.
BRA Transportes Aéreos Ltda - de Fev / 1999 até Out / 2004
(Empresa de grande porte no segmento turismo)

Consultor de Vendas e Supervisor de Vendas e Atendimento
Vendas de vôos charter´s em agências de turismo em todo o estado, abertura e
treinamento de agenciadores e representantes da BRA pelo interior do estado.
Supervisão e acompanhamento de equipes de vendas, atendimento e call-center,
monitorando relatórios, metas e feedback´s.
BicBanco S/A - de Fev/ 1986 até Jun/1996
(Empresa de grande porte no segmento bancos)

Caixa Executivo e Scheduller
Atendimento ao público e Gerência de Contas.
Análise de sistemas operacionais internos como conta-corrente e poupança. Verificação
de erros de sistema com correções posteriores.
Gestão de equipe em prospecção de produtos financeiros.

Outros objetivos e informações

Aceita viajar pela empresa. / Aceita mudar pela empresa.
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