FRANCISCO GILDENIR MONTEIRO DE FARIAS
A Avenida Águia de Haia, 2255 BL 01, AP 32-CEP 03694-000 PQ. Paineiras SP
Tel. (11) 2043-7133 – (11) 97299-9948 vivo, whatsapp (11) 95147-1826, tim

www.sindicosproficionais.com.br
E-MAIL, gildenir.monteiro@hotmail.com
Brasileiro, Casado, Corretor de Imóveis, e Sindico Profissional
OBJETIVO PROFISSIONAL: SÍNDICO PROFISSIONAL

ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO COMPLETO,
CURSOS:
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º

SÍNDICO PROFISSIONAL GÁBOR RH
CORRETOR DE IMOVÉIS INSCRITO NO CRECI, 107360-F,
INSCRITO NO (CREF)
CURSO TÉCNICO PARA TREINADOR DE FUTEBOL,
CURSO NA UNICASTELO, COM INTRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO FISICA,
CURSO NO SEBRAE, BRASIL ENPREENDEDOR
BRIGADA, DE INCÊNDIO
GESTÃO E INCLUSÃO EMPRESARIAL
CIPA, 5 MODULO

AGIR COMO SÍNDICO PROFISSIONAL:
1º ESTUDAR TODAS AS NESSECIDADES DO CONDOMÍNIO O QUAL VOU ADMINISTRAR
2º DE PRONTO PRESTAR O MEU PAPEL COMO SÍNDICO PROFISSIONAL QUE SOU E PROCURAR
RESOLVER A CADA UMA DAS QUESTÕES COM SABEDORIA E PROFISSIONALISMO
3º NUNCA EXEDER , ULTRAPASSAR LIMITES POR QUESTÕES DIVERSAS
4º AGIR SEMPRE OUVINDO O CONHECIMENTO

Condomínio que procura um sindico profissional serio atuante que realmente esteja
comprometido com a segurança e a qualidade de vida dos seus moradores,
Podem nos solicitar através dos nossos meios comunicativos como site, e-mail, Whatsapp,
ou até mesmo telefones, um orçamento para análise e decisão das vossas contratações
Posso lhes garantir que cuidaremos do seu condomínio, com o mesmo carinho o qual
vocês usaram para analisarmos em uma possível contratação dos nossos serviços.
Gostaria de ressaltar que quando se trata do quesito segurança fica muito fácil jogarmos
palavras frases etc. mais a realidade é muito aquém. E por isso que temos tomarmos muito
cuidado ao garantirmos uma segurança em totalidade.
A segurança assim como todos os quesito que engloba uma administração em condomínio
seja ele de grande ou pequeno porte, todos tem a mesma importância, tendo um cuidado
preventivo e com muita atenção, em contratar empresas serias para a execução de nossos
serviços, e assim creio que todos esses fatores acabam sendo bem cuidado e ao mesmo
tempo deixam de serem mais vulneráveis
Sou síndico a quatro anos em um condomínio e eleito para mais um biênio, assumi em
11/04/2012 a 10/04/2014, e reeleito assumi em 11/04/2014 a 10/04/2016 e novamente
reassumi em 11/04/2016, para mais esses dois anos até 10/04/2018, e só com essa
experiência vivida eu pude ver e aprender muitas coisas na pratica, procurando sempre
usar do bom e velho “bom senso” onde assumi um condomínio com mais de 28 anos de

vida, judiado pelo o tempo, e as administrações anteriores, com muitos problemas em um
contesto geral era tanto os problemas que após quatro anos de uma gestão arrojada com
muita luta e muito trabalho, muita dedicação posso assegurar que solucionamos com
certeza 60% dos problemas já existente no condomínio, e nos dois anos vindouro onde
assumi um novo biênio tenho a mais absoluta certeza de concluir e deixar essa empresa
em uma condição melhor de continuar a vida de uma maneira mais fácil e saudável para
ser administrada pelo o próximo sindico com uma condição melhor e diferente da qual eu
encontrei. e com isso ele venha poder manter se bem próximo do no nosso trabalho,
facilitando assim a qualidade de vida dos condôminos que é o que mais interessa a todos.

(O MEDO DE PERDER TIRA A VONTADE VENCER)
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