
AconselhaMe! Para as profissionais. 
 
A nossa Plataforma Web de Apoio e Aconselhamento Multidisciplinar Online voltada para 

mulheres trabalhar. 

Principal público são as vítimas de violência. 
 
Estamos realizando o cadastro das profissionais que querem trabalhar conosco como parceira. 

Os horários são flexíveis. Você decide quando e de onde irá trabalhar, atuamos desta forma 

visando que como todas são mulheres, todas tem multiplas jornadas e tarefas, assim você 

escolher o melhor horário para poder se dedicar 100% as nossas clientes enquanto estiver em 

atendimento. 

Você pode atender durante as 24 horas do dia. Ganhará R$40,00/hora de atendimento realizado. 
 

Você pode trabalhar usando seu celular, de onde você estiver e nosso atendimento será somente 

online. 

Para vocês demonstrarem suas capacidades e atraírem as clientes para vocês, vamos publicar 

seus artigos em nossa Revista Digital. 

Se você quiser falar com amigas, pois todas vão poder entrar e as melhores vão ficar porque 

vamos ranquear as profissionais com avaliação de nossas clientes. 

A plataforma será a nível nacional. 
 
Você pode trabalhar da sua casa, até mesmo da sua cama. 

 
O que valorizamos é o atendimento com a dor de nossa cliente e a resolução do problema da 

mesma, com foco no resultado.Já na primeira conversa esperamos resultado. Como? Que a 

 cliente ganhe esperança, conforto e um ombro amigo. Tudo que você já tem para dar. 
 

Você só precisa ter o registro junto ao conselho de classe, se for o caso da sua profissão. 

Essa é a nossa única exigência. Queremos ajudar as mulheres a ter poder. E todas, 

profissionais e clientes terão nosso apoio e vamos trabalhar junto a vocês para que vocês 

possam ajudar as clientes a serem melhores pessoas e profissionais. 

Eu sou, Flávia Medule CEO da AconselhaMe!, meu trabalho será com as profissionais, ajudar 

vocês a fazerem tudo que vocês podem, e podem muito, pelas outras pessoas. 



Inclusive oferecemos curadoria para quem desejar escrever na nossa Revista. Apoio e suporte 

profissional para que nossas profissionais cresçam cada vez mais como profissional e pessoa. 


