
• Auxílio aos alunos (atendimento técnico com o acesso às plataformas, reenvio
de boletos, links e outros); 

• Criação e organização dos módulos na plataforma; 

• Agendamento de post para rede social; 
• Suporte durante o período do lançamento:  PPL,PL,L é Pós-L;
• Gestão para Google, incluindo Gmail, Agenda e Drive 
•Gestão e criação de grupos em Whatsapp e Telegram 

• Assistente de moderação em transmissões online, apontando travamento do
áudio/vídeo e separando as dúvidas mais importantes dos ouvintes; 
• Responder a comentários na área de membros conforme FAQ do cliente; 

• Digitação de materiais para alunos; 
• Baixar vídeos IGTV ou YOUTUBE para inclusão em plataformas digitais; 
•Outros serviços sob consulta. 

Dali Soluções  - Assistente Remota

A Dáli Soluções é uma empresa com assessoria remota com foco no administrativo, e
financeiro  que realiza as tarefas burocráticas diárias da sua empresa, sempre com

comprometimento, dedicação, organização, profissionalismo e muita
responsabilidade, para que você tenha tempo para cuidar do seu negócio. Deixe o

serviço rotineiro e burocrático comigo e gaste seu tempo investindo no seu futuro.

SUPORTE PARA INFOPRODUTORES

• Fluxo de caixa; 
• Agendamento de contas a pagar via internet banking ; 
•Relacionamento empresa x contador ; 
• Emissão de notas fiscais em sistemas ou sites de prefeituras; 
• Emissão e envio de remessa boletos; 
• Conciliação bancária; 
• Análise e execução de contas a pagar/receber; 
• Salvar notas fiscais e comprovantes de pagamentos para envio ao contador; 
• Previsão de planejamento financeiro Semestral, bimestral e anual conforme
a necessidade do cliente. 
•Outros serviços sob consulta. 

SUPORTE FINANCEIRO

+55 34 99880-4369 

dalisolucoesvirtual@gmail.com

Primavera - 6 HORAS = R$ 422,00

Verão - 12 HORAS = R$ 836,00

Outono - 16 HORAS = R$ 1.043,00

Inverno - 20 HORAS = R$ 1.250,00

PACOTE DE HORAS

www.dalisolucoes.com.br

Olá! Eu sou Dali Silveira, a pessoa por traz da Dáli Soluções. 
Sou reikiana , um eterna buscadora do autoconhecimento apaixonada e

praticante de yoga. Sou formada em administração de empresas e possuo 23
anos de experiência de trabalho no setor administrativo e financeiro . 

O meu objetivo é fazer com que você 
TRANSFORME SEU TEMPO EM DINHEIRO! 

Clique no link abaixo e acesse o

site.

https://www.dalisolucoes.com/

