
Informações básicas

Nome

Sobrenome paterno

Número de documento

Número de usuário

Correio pessoal

Sobrenome Materno

Identificador Rankmi

E-mail da empresa

Número de celular

Franca

Cruz

15.123.155-0

FrancaC

F_MCruz@gmail.com

Trabajo

Salud

Educación

Product Manager com dedicação em projetos digitais há mais de 10 anos, alcançando participação em importantes projetos 
de nível internacional, destacando-se nas principais indústrias criativas.

Biografia

Product Manager - Product Ops
Franca Cruz

franca.cruz@rankmi.com

+569 12314151

6 pessoas sob sua responsabilidade

Entregar
feedback

Solicitar
feedback

contato@rankmi.com Rankmi.com

Product Manager - Product Ops
Franca Cruz

franca.cruz@rankmi.com

+569 12314151

6 pessoas sob sua responsabilidade

Entregar
feedback

Solicitar
feedback

Criar um
plano de ação

Product Manager com dedicação em 
projetos digitais há mais de 10 anos, 
alcançando participação em importantes 
projetos de nível internacional, 
destacando-se nas principais indústrias 
criativas.

Capacidade de trabalhar em equipe e sob 
pressão, consolidando relações harmoniosas 
de trabalho e interpessoais, profissional 
comprometido, proativo, responsável nas 
funções designadas.

Descrição do cargo

Biografia

Trabajo

Informações básicas

Salud

Educación

Visualize e carregue os dados de seus colaboradores em seus perfis,
facilitando o acesso às informações.

Casos de uso

Centralize os dados pessoais de seus 
colaboradores e seus processos de forma 
simples.

Humanize sua organização 
conhecendo melhor as pessoas.

Permite a conexão entre colaboradores e 
equipes.

Conheça as habilidades, responsabilidades 
e descrições de funções de cargo.

Trabalho

Informações básicas

Saúde

Educação

Resultados das habilidades

Habilidades técnicas

Excede as expectativas dos clientes

Age com
sentido

Faz as coisas
acontecerem

Níveis de desempenho

Superior Médio

Baixo

Cresce através
de conquistas

Trabalha como
uma equipe

Product Manager - Product Ops
Jennifer Ruiz

jennifer.ruiz@rankmi.com

+569 12314151

4 pessoas sob sua responsabilidade

Entregar
feedback

Solicitar
feedback

Criar um
plano de ação

Acima do esperado

Nível obtido

Gerência

Autoavaliação

Nível esperado

Acima do esperado

Acima do esperado85%

80%

92%

Acima do esperado

Master

A escala de avaliação será vista no 
cartão que contém as médias

Habilidades técnicas

Nível obtido

Perfil do
Colaborador

Serviço TecnologiaExperiência

https://www.rankmi.com/
Mailto:contato@rankmi.com
https://www.rankmi.com/


Solicite uma demo aqui

Build a people-centric culture

contato@rankmi.com Rankmi.com

Unifica la información
Crea bio-descripciones aumentando el 
sentido de pertenencia de tus 
colaboradores.

Toda la información que tu 
compañía necesita
Carga distintos campos para perfilar de 
mejor manera a las personas dentro de la 
organización.

Tan fácil como una red social
Vista amigable, simple y rápida, disponible 
para todos los colaboradores.

Tus principales indicadores 
a un clic de distancia 
Visualiza de manera fácil y amigable todos 
los indicadores de las personas. 

Produtos relacionados

• Organograma
• Conexões
• Notícias

Connection

Product Manager - Product Ops
Jennifer Ruiz

jennifer.ruiz@rankmi.com

+569 12314151

6 pessoas sob sua responsabilidade

Programador
Lênin Luque 2

Executiva Comercial
Antônia

Programador
Felipe Axtell

Sales Op
Franca Cruz 4

Localização

Supervisor direto

Santiago, Chile

Equipe direta

Jennifer Ruiz

Entregar
feedback

Solicitar
feedback

Criar um
plano de ação

Resumo Informações básicas

Nome

Sobrenome Paterno

Número de documento

Número de usuário

E-mail pessoal

Sobrenome Materno

Identificador Rankmi

E-mail da empresa

Número de celular

Jennifer

Ruiz

15.123.155-0

Catalinasm

Ficha do funcionário

    Informações

    Férias

    Documentos

Salgado

123451415

jennifer.ru |

+569 1231 41 51

Trabalho

Saúde

Educação

Complete seu perfil

Acima do esperado

Nível obtido

Gerência

Autoavaliação

Nível esperado

Acima do esperado

Acima do esperado85%

80%

92%

Acima do esperado

Master

A escala de avaliação será vista no 
cartão que contém as médias

Habilidades técnicas

Nível obtido

Resultados das habilidades

Habilidades técnicas

Excede as expectativas dos clientes

Age com
sentido

Faz as coisas
acontecerem

Níveis de
desempenho

Superior Médio

Baixo

Cresce através
de conquistas

Trabalha como
uma equipe

Habilidades interpessoais

Guia de conversação

Resultados das Habilidades

Informações básicas

Nome

Sobrenome Paterno

Número de documento

Número de usuário

E-mail pessoal

Sobrenome Materno

Identificador Rankmi

E-mail da empresa

Número de celular

Jennifer

Ruiz

15.123.155-0

Jenruiz

jenrz@gmail.com

Salgado

123451415

jennifer.ruiz@rankmi.com

+569 1231 41 51

Administração

Product Manager com dedicação em 
projetos digitais há mais de 10 anos, 
alcançando participação em importantes 
projetos de nível internacional, 
destacando-se nas principais indústrias 
criativas.

Capacidade de trabalhar em equipe e sob 
pressão, consolidando relações harmoniosas 
de trabalho e interpessoais, profissional 
comprometido, proativo, responsável nas 
funções designadas.

Descrição do cargo

Biografia

https://www.rankmi.com/
https://twitter.com/rankmioficial
https://www.rankmi.com/
Mailto:contato@rankmi.com
https://www.instagram.com/rankmioficial/
https://www.facebook.com/Rankmioficial/
https://www.linkedin.com/company/rankmi
https://www.youtube.com/user/RankmiVideo
https://www.rankmi.com/pt-br/solicitacao-de-demo-nurturing

