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LUÍS EVERALDO DE OLIVEIRA
OBJETIVO
Área contábil, Auditoria, Gestão de Riscos, administrativa, financeira, e Controladoria.

RESUMO DAS QUALIFICAÇÕES
- Auditor. Pós-Graduado em Administração e Finanças. Experiência em Auditoria interna operacional
contábil e tributária, em processos e controles internos, implantação de setor de auditoria interna,
Conhecimentos em Realização de gestão administrativa, financeira, contábil, RH, Controles Orçamentário,
elaboração de relatório para Conselho de Administração e Diretoria Executiva. De Responsável por Gestão
Administrativa, Financeira e Contábil de empresas de grande porte com resultados de milhões em curto prazo.
Desenvolvimento de técnicas de analises setorial com avaliação de continuidade ou descontinuidade de área
de negócios com relatório de suporte para tomada de decisão.
- Vivência no planejamento estratégico de atividades em conformidade com o departamento específico,
visando melhorias de processos e aumento de qualidade;
- Vivência em elaboração de relatórios com fins específicos gerenciais e de publicação em atendimento ás
exigências interna, externa e internacional em Espanhol e Inglês;
- Vivência em negociação com visão de longo prazo e foco em diretrizes de sustentabilidade financeira e
operacional com fornecedores, parceiros e Representantes Governamentais;
- Atuação na criação e implantação de comitê de gestão e risco em micro finanças, políticas e governança
corporativa;
- Vivência em gestão de implantação de setores de riscos corporativo e auditória interna em conformidade
com as normas internacionais de auditoria e controles interno, utilizando-se das abordagens COSO, COBIT,
ISO31000, BASILÉIA, entre outras analise contratual e contatos específicos com clausula SALE AND
LEASE BACK E BUILT TO SUIT - Atuação em operações de auditoria interna e gestão de risco
corporativo, sempre em atendimento as diretrizes do board e ao planejamento estratégico das normas
internacionais de auditoria.
- Auditoria interna operacional, tributária, trabalhista e de processos internos com foco em revisão e
prevenção de riscos operacionais e financeiros;
- Analise de riscos corporativos, implantação de projetos para gestão de riscos e auditoria interna com
QlikView.
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EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL.
Nome da empresa: SESCOOP PE
Nome do cargo: Gerente de operações dezembro/2018 atual.
Atribuições e realizações neste cargo: - Vivência nas áreas de contabilidade, finanças, orçamento e
planejamento estratégico com gerenciamento dos setores contábeis e de finanças, tecnologia, recursos
humanos, compras, logística, manutenção entre outras.
Nome da empresa: VISÃO MUNDIAL
Nome do cargo: Controller março/2018 – novembro/2018
Atribuições e realizações neste cargo: - Vivência nas áreas de contabilidade, finanças, orçamento e
planejamento estratégico com gerenciamento dos setores contábeis e de finanças.
Nome da empresa: UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Nome do cargo: Assessor de Risco Corporativo novembro/2012 – janeiro/2018
Atribuições e realizações neste cargo: - Vivência no planejamento e implantação de métodos de trabalho,
atuando na execução de testes de validação e transacionais, com foco na padronização dos processos e
certificação da qualidade dos serviços; - Responsável pela execução de levantamentos de procedimentos
visando à elaboração de fluxogramas e manuais de tarefas organizacionais; - Auditoria interna operacional,
tributária, trabalhista e de processos internos com foco em revisão e prevenção de riscos operacionais e
financeiros;
Nome da empresa: ANDE / VISÃO MUNDIAL
Cargo nesta empresa: Gerente Nacional de Administração e finanças. Abril/2008 – outubro/2011
Atribuições e realizações neste cargo: Atuação como Contador, Gerente administrativo finanças e contábil e
Procurador; - Desenvolvimento de controles contábeis, financeiros e tributário; Atuação na formação e
reestruturação de setores com enfase de desenvolvimento de pessoal; Atuação e treinamento das equipes
setoriais com objetivo de mitigação de risco operacional; Planejamento estratégico visando resultado de curto
e longo prazo; Desenvolvimento de relatórios gerenciais e para publicação em Espanhol e Inglês; tuação em
negociação com fornecedores e controle orçamentário;
Nome da empresa: SANTA CRUZ FUTEBOL CLUBE
Cargo nesta empresa: Contador Geral janeiro/1995 a janeiro/2007
Atribuições e realizações neste cargo: Desenvolvimento de controles contábeis, financeiros e tributário;
Desenvolvimento de controles para contas a pagar e receber; Atuação de apoio a Diretoria com informações e
relatório gerencial; Atuação de atendimento as fiscalizações governamentais e auditoria externa; Atuação na
elaboração de relatórios gerencias e para publicação; Atuação na apresentação de relatórios para o Conselho
Fiscal, Deliberativo e Assembléia geral;
Nome da empresa: FACHESF
Cargo nesta empresa:Analista Contábil (Técnico em Contabilidade) junho/1991 – setembro/2005
Atribuições e realizações neste cargo: Desenvolvimento de controles contábeis, financeiros e tributário;
Desenvolvimento de controles para área de investimentos; Atuação de apoio a Diretoria com informações e
relatório gerencial; Atuação de atendimento as fiscalizações governamentais e auditoria externa; Atuação na
elaboração de relatórios gerencias e para publicação.
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Nome da empresa: TNT BRASIL
Cargo nesta empresa: Chefe Operacional maio/1985 – dezembro/1989
Atribuições e realizações neste cargo: Elaboração e desenvolvimento de controles de distribuição de cargas
para região Nordeste; gerenciamento administrativo e operacional nas divisões Skypak, Transtotal, Transoft,
Texport e operacional na TNT Brasil RECIFE PE. Atuação de apoio a gerência de filial com informações e
relatório gerencial; Atuação na coordenação de duas equipes em horários diferentes; Atuação em Cálculos e
controles de fretes e liberação de carga; Atuação na negociação e contratação de carreteiros;

GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO.
Grau de formação: Graduação Ciências contábeis 1999/2003
Nome da instituição: Faculdade de Ciências Humana ESUDA Conclusão 2003
Grau de formação:Pós-graduação Especialização em gestão financeira outubro/2004 setembro/2005
Nome da instituição: Faculdade Frassinete do Recife – FAFIRE

CURSOS E ESPECIALIZAÇÕES:
PDGC SESCOOP PE 2017
Desenvolvimento Projetos em QlikView- IN 2013 2018
Auditoria em Neurocirurgia – Unimed Recife 23 e 24/01/2015.
Extensão em Gestão e Análise de Riscos Estratégica em Conformidade com a IS031000 – FAPI/SP.
Técnico em Contabilidade – Escola de Administração Contábil Conclusão 1990
Ativo fixo/TOTYS/MICROSIGA
Contabilidade gerencial/TOTYS/MICROSIGA
Retenções de tributos federais - ICONE
Compensação de tributos federais - ICONE
Fraudes e Irregularidades - APCEP/CRC-PE
Excel avançado IBRATEC
Operações em derivativos para Fundo de Pensão - BM&F
Fluxo de caixa - JCR Calado
Matemática financeira – HP 12C Sindicato dos. Economista
Windows, Word e Excel IT RECIFE
Estratégia de negócios e mercado futuro - IBMEC

IDIOMAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTAR.
Inglês – Básico - CCAA
Espanhol – Intermediário Instituto Miguel de Cervantes 2013
• Conselheiro CRC/PE Período de 2000/2003
• Sócio do Instituto dos Auditores Interno do Brasil e da ABNT
• Professor de Curso de contabilidade para não contadores (médicos)
• Participação programa de TV – Cabeça de área (canal 11).

OUTRA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL.
•- AGTEC LTDA 03/1979 a 10/1979 área administrativa
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•- INDUSTRIAL LANDEN S/A 11/1980 a 08/1981 área administrativa
•- ICOPERVIL LTDA. 12/1981 a 10/1983 área administrativa
•- IMOBILIARIA MADRE DE DEUS 04/1990 a 02/1991 área administrativa.
•- DISTRIBUIDORA NOVO MILÊNIO 07/2012 a 11/2012.

Recife, (PE) 23/04/2018
Luís Everaldo de Oliveira
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