
 
 

 

CURRICULUM RESUMIDO 
 
Rangel de Oliveira Josefi 
 
 
Contador CRC-PR 052.976/O-0, Registrado no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis 
– CNPC Nº 3318, Graduação - Faculdade de Ciências Aplicadas de Cascavel - FACIAP 
(2005), MBA Especialização em Auditoria e Pericia Contábil – IMBRAPE/UNIVEL 
(2012), MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas - FGV (2011/2012), 
possui experiência a mais de 15 (Quinze) anos na área contábil, auditoria, perícia e 
gestão empresarial. Atuou na área contábil, financeira e gestão em diversos ramos de 
atividade e porte, com enfoque na implantação de controles internos, financeiros, 
planejamento tributário, preparação das demonstrações contábeis, Entrega de arquivos 
magnéticos SPED, planejamento estratégico, orçamentários e gerenciais. Atuou como 
administrador de vendas, Controller, Gestor Financeiro, Gestor de Contabilidade, na 
implantação e controle orçamentário, Gestão financeira, Implantação e gerenciamento 
de sistemas de custos, formação e treinamento de equipe comercial, elaboração de 
estratégias de vendas, contábil e financeira de empresa de capital Aberto, de grande 
porte, na área de serviços de saúde (2007/2011). Atuação no desenvolvimento de 
projetos de viabilidade econômica financeira e implantação de gestão por processos, 
Experiência e realização de trabalhos na área de Avaliação de Empresas – Valuation e 
Due Diligence. 
 
Atuação como auditor contábil/Tributário e Operacional no período de 2003/2007, nos 
ramos de serviços e terceiro setor, comércio e indústria em diversas empresas nos 
estados do RS, SC, PR, SP, MS e MT. É auditor e perito judicial nas áreas contábil e 
financeira nas 2ª varas cíveis de Cascavel, Toledo – PR, 1ª Vara Civel de Santa Helena 
e Justiça Federal de Cascavel desde 2008, foi nomeado pela justiça em mais de 50 
processos judiciais nas áreas financeira e contábil. Registrado no Cadastro Nacional de 
Peritos Contábeis – CNPC Nº 3318. 
 
Sócio Diretor da Planeja Serviços Contábeis – Planeja Serviços Contábeis LTDA – ME 
www.solucoes-planeja.com.br  
 
Sócio Diretor da Plano Consultoria e Treinamento Empresarial LTDA - Veronese & 
Josefi Consultoria LTDA www.solucoes-planeja.com.br 
 
Sócio Administrador da Agroplano Consultoria LTDA, na prestação de serviços de 
Planejamento e Consultoria financeira para o Agronegócio www.agroplano.net.br  
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