ASSISTÊNCIA
VIRTUAL
Portfólio de Serviços

ANA
CRISTINA

Sobre mim

Ao longo dos meus 12 anos de CLT trabalhei em diversas
empresas de pequeno, médio e grande porte que
contribuíram imensamente no meu campo profissional e
pessoal, possibilitando montar um pacote de serviços, os
quais são executados com eficiência e eficácia.
Apaixonada e com imensa aptidão para organização e
planejamento, sendo proativa e comunicativa, e alguém que
busca sempre está em movimento para me desenvolver,
acredito que expandir isso para ajudar no crescimento de
pessoas jurídicas e físicas pode ser enriquecedor para todos
os envolvidos na minha prestação de serviço como Assistente
Virtual.

Na área de Assistência Virtual atendo
demandas na área administrativa,
financeira e comunicação, aonde os
serviços são desenvolvidos de acordo com
a necessidade do cliente, otimizando os
processos de trabalho, trazendo ordem e
tranquilidade para o seu dia a dia e
contribuindo com excelência no
atendimento das atividades necessárias.

DE QUE
FORMA POSSO
CONTRIBUIR
COM VOCÊ

CONTATO
anacristina.av0521@gmail.com
anacristina_servicos

ORGANIZAÇÃO
PLANEJAMENTO
EXECUÇÃO

EXCELÊNCIA
CONFIANÇA
INTEGRIDADE

SERVIÇOS DISPONÍVEIS
ADMINISTRATIVO
Cod 1 - Suporte administrativo: apoio ao setor pessoal, elaboração
de documentos, realização e envio de orçamentos, organização de
arquivos, outras demandas a combinar.
Cod 2 - Gestão de agenda: pessoal e profissional.
Cod 3 - Criação de apresentação em slides: para reuniões, serviços,
produtos e treinamentos.
Cod 4 - Gestão de planilhas: organização e preenchimento.
Cod 5 - Secretariado remoto: agendamento e contratação de
serviços, organização de arquivos e fotos.

FINANCEIRO

COMUNICAÇÃO

Cod 6 - Controle de contas a pagar e
pagas
Cod 7 - Relatório de financeiro por
categoria: tipos de entradas e saídas.

Cod 9 - Escrita e revisão de textos
Cod 10 - Conteúdo e design de eBook
Cod 11 - Criação de material impresso e digital

Cod 8 - Conciliação bancária:
realizado através de arquivo em pdf
do extrato bancário.

INVESTIMENTO

Hora
trabalhada

$ 55,00

Pacote
personalizado
a definir junto à
demanda apresentada.
Em pacotes a partir de
15h há desconto de
10% no valor da hora.

Formas de
pagamento

Entre em contato
para maior detalhamento
das informações a respeito

MENSAL
BOLETO/ PIX

de serviços disponíveis,
pacotes personalizados
e investimento.

