
 
 

 

CURRICULUM RESUMIDO 
 
Dirceu Ayres de Aguirre Junior 

 

Contador, CRC 053.289/O-5, Bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, Campus de Cascavel – Pr. Com 

especialização em Controladoria e Contabilidade, também pela UNIOESTE Cascavel. 

 

Atuando a cerca de 15 (Quinze) anos nas áreas contábil e fiscal. Tendo experiência 
como contador encarregado pela escrita fisco-contábil da empresa, inclusive sociedade 
anônima, elaboração das demonstrações contábeis e financeiras, formação e gestão de 
equipe do departamento contábil, apuração de tributos e cumprimento das obrigações 
fiscais principais e acessórias. 
 
 
Habilidade no mapeamento, implantação e melhoramento de processos e controles 
internos, experiência na implantação e acompanhamento de sistemas ERP. 
Conhecimento teórico e prático de controladoria e auditoria de controles internos e 
processos administrativos, financeiros e contábeis; com intuito de neles identificar 
possíveis gargalos, deficiências e apontar possíveis melhorias. 
 
 
Experiência em auditoria contábil para verificação e validação das contas do Balanço 
Patrimonial e da Demonstração do Resultado, inclusive trabalhos com fins de emissão 
de parecer de auditoria segundo as normas de auditoria vigente. Auditoria tributária, 
com revisão de apuração de tributos, revisão de obrigações acessórias do fisco estadual 
e federal, atentando para possíveis recuperações de créditos ou créditos e débitos 
fiscais indevidos. 
 

Como auditor e consultor tendo atuado em empresa dos seguintes segmentos: 
 

 Cooperativa Agrícola e Agroindústria, 
 Instituições Sem Fins Lucrativos (Ensino Superior) 
 Indústrias do ramo de Alimentos e de Compensados tipo exportação; 
 Hospitais Públicos, Privados e Fundações, 
 Empresas Comerciais do Ramo Agrícola, Concessionária de veículos, 
 Atacados, Supermercados. 
 Trabalhos de Auditoria para Avaliação de Empresas (Aquisição e Venda –

Due Diligence) 
 
Experiência na gestão financeira, controle de tesouraria (caixa e contas bancarias), 
contas a pagar e a receber. Analise de fluxo de caixa, análise da carteira de recebíveis 
(vencidos a vencer), gerenciamento de cobrança, operações de desconto/factoring. Uso 
de ferramentas de planejamento estratégico, orçamentários e gerenciais. 
 
Sócio da Planeja Serviços Contábeis – Planeja Serviços Contábeis LTDA - ME. 
 


