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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.

Jorge Lutuima Muecaria Tavares
Nacionalidade: Angolano
Estado civil: Solteiro
Idade: 19 anos
São Paulo - SP

Objetivos Profissionais
Atendimento ao cliente.
Assistente administrativo.
Atividades aeroportuárias.

Apresentação e Qualificação
Jorge é atencioso, muito gentil e comunicativo, mostrando
facilidade no contato interpessoal. Sorriso largo no rosto, fala com
muita maturidade sobre sua história e suas aspirações
profissionais. Carismático, demonstra ser pessoa aplicada e
focada em seus objetivos.
Tecnólogo em Transporte Aéreo - Faculdade de Guarulhos - Em
curso - Término em 2019.
Curso técnico em Despachante Operacional de Voo - Guarulhos Em curso - Término em 09/2019.
Curso Agente de Aeroporto - Companhia das Asas - 2016.
Fala português nativo e inglês básico.
Pacote Office.

Experiência
Supermercado Vida Nova.
Auxiliar Geral.
08/2016 a 01/ 2018.

História
Jorge é angolano natural de Luanda, tem 19 anos, é solteiro, e
chegou ao Brasil em 2015.
Candidato relata que em função de questões políticas, seu pai,
que trabalha na área de transportes de um partido , achou por bem
que ele, sua mãe, e 2 irmãs mais novas viessem para o Brasil,
com medo de ameaças e violência contra a família. Jorge fala que
a atitude do pai, é de proteção a eles, já que em Angola, há muitas
arbitrariedades em nome da política.
Aqui no Brasil mora com sua mãe e 2 irmãs, de 17 anos, e 5 anos
consecutivamente, ambas estudantes.
Jorge fala que seu grande desejo, é ser de piloto de aviões.

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

