
Sobre mim

designer & assistente virtual

Mais de 8 anos de experiência em atendimento ao público e nas áreas administrativa 
e financeira.

Graduada em Turismo, Pós-graduação em Marketing Estratégico, Técnico em Design 
Gráfico e cursando o último período de Administração. Além disso, faço papelaria 
personalizada.

Apaixonada por conhecimento, organização e muito dedicada.

Através da minha experiência, ajudo empreendedores a focarem na sua empresa e a 
terem mais tempo livre, deixando as atividades do dia a dia comigo, com serviços 
personalizados e de qualidade. 

A assessoria é realizada de forma remota e de acordo com a demanda do cliente.

Vamos trabalhar juntos? 

Missão 
Levar a organização, 
praticidade e otimização 
do tempo para a vida 
das pessoas e empresas.

Visão
Ser referência na 
prestação de serviços 
virtuais.

Valores
Agilidade. Qualidade. Dedicação. 

02/09/1991 São Paulo21 99186-2690 jessica.leone.gandini@gmail.comleone.designer

Serviços Administrativos
Gestão de agenda e e-mail
Atendimento e suporte ao cliente
Elaboração e organização de planilhas
Controle de arquivos digitais e físicos
Agendamento de serviços e reuniões
Cadastro de produtos em sistemas

Controle de contas a pagar e receber
Emissão e envio de boletos e notas fiscais
Elaboração de planilhas
Compra de materiais
Controle e pedidos de reembolso

Serviços Financeiros

Assistência Pessoal
Compras pessoais
Pesquisas e orçamentos em geral
Compras de passagens e hospedagem
Agendamento de consultas

Designer*
Artes para mídias sociais
Gerenciamento do Instagram
Produtos personzalizados
Identidade Visual

Principais Ferramentas 
de trabalho

Investimento

Excel
WhatsApp
Google Drive
Trello

*Serviços e produtos personalizados 
referentes a área de design possuem valores 
diferenciados.
Consulte o site www.leonedesigner.com.br ou 
entre em contato. 

10 horas
mensais

20 horas
mensais

30 horas
mensais

Os pacotes são personalizados de acordo com 
a sua necessidade. 
Para serviços não descritos, consulte a 
disponibilidade. 
Qualquer dúvida entre em contato. 
Será um prazer ajudar você!

Hora Avulsa: R$ 60,00

R$ 530,00 R$ 1.000,00 R$ 1440,00


