
Ângela Cristina Carvalho Vitorino 

Brasileira, solteira, 43 anos 

Telefone profissional: (16) 3711-9227  

E-mail profissional: angelavitorino@franca.sp.gov.br  

 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

• Escola Pedro Nunes Rocha (Ensino Fundamental) - conclusão em 2006. 
• Escola Antônio Joaquim da Silva (Ensino Médio) - conclusão em 2010. 

• Cursando Gestão Pública na Universidade Anhembi Morumbi. 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 
• 03/02/2021 à 21/10/2022 – Secretaria da Educação / Prefeitura 

Municipal de Franca/SP 

Cargo: Chefe do controle de estoque  
Principais atividades: Responsabilizar-se pela elaboração e coordenação 

da programação de trabalho e distribuição dos serviços às suas equipes; 

Organizar e/ou elaborar inventários de materiais de estoque e mantê-los 

atualizados; 

Planejar a aquisição de materiais e suprimentos necessários ao 
funcionamento regular das unidades escolares e setores da Secretaria 

de Educação; 

Orientar e acompanhar os procedimentos de controle dos prazos para 

recebimento dos bens e insumos adquiridos. 

• 2008-2010 – Lopes e Bernardo Comércio de Equipamentos de 
telefonia. 

Cargo: Gerente conta chaves.  
Principais atividades: Gerenciar os clientes fundamentais para uma 

organização, procurar fechar parcerias de forma personalizada, a fim de 
manter sua fidelização, e conversar internamente com todos os gerentes 
da empresa. 

• 2017-2020 – Câmara Municipal de Franca 
Cargo: Vereadora 

Principais atividades: Ao vereador cabe elaborar as leis municipais e 
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fiscalizar a atuação do Executivo – no caso, o prefeito. São os vereadores 

que propõem, discutem e aprovam as leis a serem aplicadas no município. 

• 1998-1998 – João Batista de Souza Castro ME 

Cargo: Costureira Manual de Calçados 

• 1994-1995 – Troller Calçados Ltda 
Cargo: Conf. De Corte 

• 1993-1994 – Calçados Roberto Ltda 
Cargo: Auxiliar de Sapateira 

 

QUALIFICAÇÕES E ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

• Curso de Aperfeiçoamento de Gestores 
• Curso Excel | Informática 

• Voluntariado: Projeto Anjos da Madrugada (Período 10 Anos) 

• Prêmio: 1ª Procuradora da Mulher em 2019 

• Projeto: Cartilha em Defesa da Mulher 

• Cursando – CRECI: O corretor é um profissional com título de técnico em 
transações imobiliárias, registrado no CRECI (Conselho Regional de 

Corretores de Imóveis). Sua função consiste em realizar a intermediação 
imobiliária entre o comprador e o vendedor, fazendo com que a transação 

ocorra da melhor forma para ambos. 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 
• Habilidades: Gestão de pessoas, Atendimento ao cliente, Facilidade em 

comunicação, vendas. 

• Interesses: Gosto muito de ler, gosto sempre de aprender algo novo. 

• Nas empresas que trabalhei me destaquei por liderar com excelência uma 

equipe, tendo êxito nas metas de vendas. 

• Como Vereadora aprovei 26 projetos de lei, tendo muito êxito na gestão 

pública. Me comprometo a dar o meu melhor para o próximo trabalho. 


