A PARTIR DE AGORA, NOSSOS DESTINOS ESTÃO LIGADOS.
Você pode me ajudar enviando meu CV para amigos e conhecidos para que eu encontre trabalho. Quando
encontrar uma oportunidade de trabalho, por favor, mande notícias pelo email destino@estourefugiado.com.br.
Gratidão sem fronteiras.

Mokonzi Agawa Razzi
Nacionalidade: Congolês
Estado civil: Solteiro
Idade: 25 anos
São Paulo - SP

Objetivos Profissionais
TI.
Atendimento ao cliente.
Assistente administrativo.

Apresentação e Qualificação
Mokonzi apresenta-se com simpatia e gentileza, mostrando
disponibilidade e interesse às demandas da entrevistadora. Jovem
carismático e atencioso, demonstra facilidade no relacionamento
interpessoal.
Universidade de Kinshasa - Informática.
Fala francês nativo, lingala e kikongo fluente, e português básico.

Experiência
Candidato busca sua primeira oportunidade de trabalho.
No Congo fez estágio em atendimento ao cliente na empresa
Vodacom.

História
Mokonzi é um jovem congolês natural de Kinshsa, capital da RDC,
tem 25 anos, é solteiro, e está no Brasil há 4 meses.
Candidato relata que veio ao Brasil por incentivo de seu irmão, que
está aqui há 5 anos. Através de reunião familiar, Mokonzi
conseguiu o visto para o Brasil.
Diz ainda durante a entrevista seletiva, que está adaptando-se a
nova vida, nova cultura, mas que sente-se muito bem aqui no
Brasil. Mokonzi conta que no Congo, as dificuldades são muito
grandes, em função das políticas econômicas e sociais injustas e
ineficientes. Fala ainda, que não há incentivo por parte do governo
aos jovens como ele, que querem continuar a estudar e aprimorarse profissionalmente. "Não há trabalho, e os jovens não tem
condições de estudar". Aqui no Brasil mora com seu irmão que
trabalha no Departamento do Ministério do Trabalho.
No Congo está sua mãe, que tem uma ONG que acolhe mulheres
com filhos abandonadas por seus parceiros, e também coordena
um centro de alfabetização de crianças.
Nosso trabalho é totalmente voluntário. Não cobramos nada das empresas ou dos refugiados. Pelo contrário, muitas vezes até providenciamos
a condução para as entrevistas. Por isso, doações são bem-vindas. No valor que você quiser, apenas se puder doar. doacao@estourefugiado.com.br

Seu pai é falecido, e deixou em seu país 1 irmão de 30 anos que é
jornalista, e 2 irmãs, de 40 anos que é enfermeira, e a outra de 30
anos.
Mokonzi busca sua primeira oportunidade de trabalho no Brasil.
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a condução para as entrevistas. Por isso, doações são bem-vindas. No valor que você quiser, apenas se puder doar. doacao@estourefugiado.com.br

