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FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 
 Curso Superior Completo em Medicina Veterinária 
 2009-2014 
 FUPAC- Faculdade Presidente Antônio Carlos- Uberlândia, MG. 

     

OUTROS CURSOS 

 
 Vaqueiro e inseminação artificial (SENAR). 
 Domínio do pacote Microsoft Office e Windows. 
 Inglês (CCAA-incompleto). 

 

EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS 
 

 Estagiária  – Frigorífico Santa Lúcia.- Período: 2013 - 2014 

Atribuições: Atuação na área de controle de qualidade,atuei como estagiária acompanhando todo o abate, 

podendo acompanhar toda a linha de produção. Aos profissionais de controle de qualidade cabe a gestão da 

qualidade voltada ás necessidades do consumidor. Neste estágio pude acompanhar deste a chegada do 

rebanho, até o momento final do abate. 

 

 Vendedora e Clínica – Pet Max  – Período:  agosto de 2014 –  dezembro de 2014 

Atribuições: Atuação na área de clínica e cirurgia de pequenos animais e atendente de balcão, trabalhando 

com a venda de medicamentos e produtos do mercado pet. Na clínica foram realizados procedimentos desde 

a parte de internação a cirurgia e intervenções. A empresa também fornece atendimento técnico a 5 

propriedades voltadas á criação de gado leiteiro, onde é feito visitas semanais para realização de 

procedimentos como: vacinação, intervenções em partos distócicos, mochação e descornea cirúrgica e 

outras técnicas cirúrgicas e atendimentos clínicos de acordo com a necessidade de cada propriedade rural. 

 

 

 Estagiária – Minas Agropecuária  – Período: 2011 – 2012 

Atribuições: Vendas e faturamento de produtos, atendimento e visitas técnicas em fazendas de gado de corte 

e leite. Além da venda de produtos agropecuários como medicamentos, ração e outros, era realizadas visitas 

técnicas aos produtores para acompanhar e melhores os índices de produção. Utilizando como técnicas para 

melhora desses índices biotecnologia aliada a biosseguridade e a nutrição animal. 

 

 

 Estagiária– Prefeitura de Araguari – Período : 2012 – 2013 

Atribuições: Estágio no curral e canil da prefeitura, acompanhando todos os procedimentos realizados pelos 

médicos veterinários responsáveis. Neste estágio além de procedimentos de rotina, tive a oportunidade de 

acompanhar a realização de medidas preventivas para controle de zoonoses, que é o principal foco do 

trabalho municipal. 

 



.Professora- Curso Auxiliar de Veterinário- Período novembro de 2014 a janeiro de 2015 

Atribuições: Curso de auxiliar de veterinária onde foram ministradas aulas teóricas e práticas correspondendo 

ao total de 240 horas. Nas aulas foram abordados conhecimentos anatômicos e fisiológicos dos pequenos 

animais, nas aulas práticas foram demonstradas as vias de administração de medicamentos, paramentação 

e instrumentação cirúrgica, primeiros socorros em primeiros animais, dentre outros procedimentos realizados 

na rotina da clinica e cirurgia de pequenos animais. 
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