Marcia Cristina Sisi
Hubspot
 Peruíbe, SP

Trabalhei nos últimos anos (desde 2013) para
CallDaniel.com.br com Inbound Marketing via
HubSpot.com e RDstation. Mas atuo em T.I. desde
1991 e na internet desde que ela chegou ao Brasil.
Isso significa estudo e aprendizado diário e
ininterrupto como autodidata, muita resiliência e
proatividade.
Amo o que faço.
Não sei mentir e prefiro trabalhar em home office.
WhatsApp: 15 99824-9923

+informações
 20 anos de experiência
 possui carteira de motorista
 disponível para relocação
 disponível para viagens

experiências

educações

osmuitoseus https://osmuitoseus.com.br/analistas/

universidade católica dom bosco 2013 . 2014

Setembro 2021 - atual

Pós-graduação . Especialista em Educação a
Distância

Facilitadora
https://osmuitoseus.com.br/
Você sabe quantos EUs estão pilotando nosso painel de controle
vital?
Vamos nos aproximar o suficiente para enxergar os defeitos e
imperfeições por trás dos efeitos especiais... você vem também?
Participe dos encontros (toda terça e sábado:

Planejamento, avaliação e implementação de curso EaD. Formato de
aulas, Melhor roteiro, Sequencia lógica.
Exemplo de curso em fase de montagem:
PlayList https://youtu.be/jc0I0hJZCP8?
list=PLoGnm3rc5eCqdHziZD_ay3VJpw6e6F8bc

http://meet.google.com/yir-vkdw-ebq das 15h as 16hs) para
treinar a construção da Chave Mestra
instituto federal de educação, ciência e tecnologia da paraíba
praiadoguarau.eco.br

Agosto 2004

Analista de Sistemas
TI (Especialista) Empreendedora Social.
Criação e edição de vídeos. Registro de domínios e hospedagem
de sites. Montagem de Cursos OnLine, criação, manutenção e
divulgação de websites, comércio eletrônico e EaD. Inbound
Marketing, Marketing Social, Montagem e manutenção de
páginas e perfis empresariais nas redes sociais. Outras
atividades em ambiente web.
Visite meu projeto atual http://praiadoguarau.eco.br

call daniel

Dezembro 2012 . Novembro 2020

Gerente de Conteúdo
Produção de conteúdo rico para atração de Leads via Inbound
Marketing usando a plataforma Hubspot. Criação de landing
pages, CTAs, e-books, edição de vídeos e sequencia lógica de
email marketing para condução no funil. Manutenção da
plataforma Hubspot (integração com SalesForce, manutenção do
banco de dados). Trabalho via Home Office com encontros
presenciais semestrais de planejamento.
Criação e monitoramento de campanhas para redes sociais com
montagem de materias (Google, Linkedin, Facebook, Instagram e
Youtube).

idioma
inglês . intermediário
Englishtown https://goo.gl/photos/V1m1RCZghtVog67s9

2010

Licenciatura . Tecnologias da Informação e
Comunicação
A instituição infelizmente mudou o nome do curso para Ciência da
Computação no segundo ano e eu parei por este motivo.

faculdade de artes plásticas da fundação armando alvares penteado

1988 . 1991

Licenciatura . Educação Artística

prêmios
mãe do ano . Junho de 2010
Meu filho foi morar em Minas Gerais para cursar a Federal de Lavras.
Depois de algum tempo ele me ligou e disse "Mãe, obrigada".
Eu logo questionei "O que foi que eu aprontei agora? Obrigado pelo
que?".
Ele respondeu "Por tudo mãe. Hoje vejo meus colegas de faculdade
passando o maior perrengue porque não sabem nem lavar a própria
cueca. Não sabem fritar um ovo. Não sabem ganhar dinheiro. Que dirá,
ter respeito por outra pessoa (aliás, nem por si mesmo). Agora vejo o valor
da criação que você me deu."
Eu disse "Devia ser proibido por lei uma mãe morrer sem ouvir isso do
próprio filho".

exemplo de superação . Janeiro de 2002
Foi por volta de 2002. Fiquei sabendo por meu primo que eu tinha virado
estudo de caso na SABESP, como um exemplo de superação.
Ele foi participar de uma palestra do RH, na SABESP, e depois de ouvir a
história pensou "Não podem haver duas pessoas que passaram por uma
situação dessas". Foi conversar com a palestrante e descobriu que ela
pertencia a família do meu marido. Então se apresentou "Ela é minha
prima".
Não foi um prêmio oficial... mas poderia ter sido :-D

depoimento de meu gestor . Novembro de 2016
Se isso não for um prêmio, não sei mais o que esta palavra significa.
Estas são as palavras de meu último gestor:
Tenho tido a satisfação de trabalhar com a Márcia Sisi há mais de 4 anos.
Algumas características a tornam uma profissional excepcional, gostaria
de citar quatro: Comprometimento: a Márcia se entrega de corpo e alma a
tudo que faz, é uma profissional extremamente engajada. Autonomia: ela
não precisa ser gerenciada nos mínimos detalhes, sabe buscar soluções
e estruturar iniciativas. Confiabilidade: executa tarefas que exigem
responsabilidade e honestidade com tranquilidade e por fim Domínio de
tecnologia: Márcia não se intimida frente à novas tecnologias, possui
espírito pesquisador que se aprofunda e domina o que lhe for colocado
como desafio. Talvez você não saiba, mas você é uma das pessoas que
mais admiro neste mundo.
Daniel Burd Coach, Instrutor e Palestrante at Call Daniel

reconhecimento . Dezembro de 2018
Uma grande mulher, da cidade onde moro atualmente, tornou-se cliente,
depois parceira e hoje permanece como amiga.
Neste vídeo ela apresenta nossa parceria.
Entendo que possa servir como um vídeo de apresentação da pessoa e
profissional que sou.
Incluí o link na parte específica.

habilidades

Domínio tecnológico
        

links

Autonomia

https://osmuitoseus.com.br/analistas/

        

Clube de Alunos do OCE

Criatividade

Nenhuma parte de nós é tão boa quanto todas elas juntas! Estarmos
unidos é um começo. Continuarmos unidos é um progresso.
Trabalharmos unidos é a chave do sucesso!

         

Comprometimento
        

Inovação
         

Confiabilidade
        

Identificação de problemas
         

Se você é aluno de O Corpo Explica venha fazer uma visita e descobrir
como podemos te ajudar.

http://praiadoguarau.eco.br

Um paraíso ecológico pertinho de São Paulo/SP
Aprendendo coisas novas, inventando soluções para os obstáculos do
caminho, compartilhando outras visões de mundo e sendo ágil em minhas
entregas vou experimentando cada dia mais amor, reconhecimento,
valorização e prosperidade. Isso tudo vem gerando muita transformação a
minha volta e empoderando outras pessoas para seguirem seus
caminhos com mai

Idoneidade
         

Agilidade
        

https://www.linkedin.com/in/marciasisi/

Meu perfil no Linkedin
Marcia Cristina Sisi
Análise de sistemas, processos, planejamento e controle na Eco.br

Comunicação Escrita
      

Inbound Marketing
        

Hubspot
       

Wordpress
       

http://marciasisi.blogspot.com.br/

Meu psicólogo de gaveta - Recortes
Espaço onde coloco minhas visões de mundo, meus desabafos (aqueles
que nem todo mundo gostaria de saber), compartilho as inspirações que
recebo...
Lembra do diário de adolescente? Então... meio isso.
Um espaço para expressar quem sou sem medo do julgo alheio.

https://www.youtube.com/watch?v=-6nflyicphw

Foco em Resultados

Sissi e Sophia 2019 - YouTube

      

As vezes os clientes ficam tão satisfeitos que viram fãs.

Acompanhamento dos Projetos
       

Análise de Sistemas
      

Análise de Processos
      

Análise de Público-Alvo
    

transparencia
         

versatilidade
         

https://youtu.be/jc0i0hjzcp8?
list=plognm3rc5ecqdhzizd_ay3vjpw6e6f8bc

A Saga Hubspot - Introdução a Série - YouTube
Plataforma Hubspot.com, em português (pt-br)
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