
LUCAS JOSÉ DA SILVA 

ENDEREÇO = SÍTIO MANDU                    CIDADE = LAGOA DE PEDRAS/RN 

EMAIL = llucasjjosedassilva@gmail.com    CONTATO = (84)  9 8782-2899 

ESCOLARIDADE =  ENSINO MÉDIO COMPLETO 

ESCOLA ESTADUAL  JOÃO TOMÁZ NETO –INEP-24045926  

 Objetivo 

 Responsabilidade na administração de recursos 

 Agilidade para assegurar a produtividade do setor 

 Responsabilidade com a segurança individual e coletiva 

 Conhecimentos em Excel para preenchimento de planilhas 

 Coerência ao definir objetivos e metas de trabalho 

 Responsabilidade com documentos e materiais de uso restrito 

 Capacidade de negociação em benefício da organização 

RELIGIOSO DE MATRIS AFRICANA E ARTICULADOR DE POLITICAS PULBLICAS DE IGUALDADE 

RACIAL 

TENHO COMO OBJETIVOS: 
a) Defender os direitos e interesses das comunidades remanescentes de quilombos frente à 
arbitrariedade do Estado e da violência privada. 
b) Promover a articulação entre as associações e comunidades, povos e etnias e parceiros 
quilombolas; 
c) Lutar conjuntamente com as associações e comunidades quilombolas pela titulação dos seus 
territórios e acompanhar a tramitação dos processos de titulação; 
d) Estimular o manejo sustentado dos territórios quilombolas para garantir sua sustentabilidade 
econômica, social, ecológica, política e cultural; 
e) Apoiar as comunidades e associações quilombolas a fim de que conheçam, integralmente, os 
direitos que lhes são assegurados por Lei; 

HISTORICO PROFICIONAL COMO RECENSEADOR NO IBGE  

 PERIODO DE TRABALHO  

 JULHO DE 2022  A FEVEREIRO DE 2023 

 Análise minuciosa de documentos, buscando a resolução imediata em caso de discrepâncias. 

 Participação em atividades voltadas à equipe a fim de fortalecer os relacionamentos 
profissionais. 

 Responsável por promover um atendimento humanizado, garantindo a satisfação com o serviço. 

 Atuação no setor de coleta de dados, sendo capaz de manter a calma e a cordialidade mesmo 
em momentos de estresse, buscando encontrar soluções satisfatórias aos problemas. 

 Desenvolvimento de planos, metas e cronogramas a fim de concluir os projetos dentro do prazo. 

 Prestação de atendimento personalizado ao cliente, atuando de forma a promover os serviços 
oferecidos, apresentando as opções mais adequadas a cada perfil. 

 Promoção do espírito de colaboração entre a equipe, contribuindo para o alcance das metas 
estabelecidas. 
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