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OBJETIVO
ENFERMEIRO
EXPERIÊNCIA
ENFERMEIRO ASSISTENCIAL –Pronto Socorro e Unidade de Terapia Intensiva e Clinica Médica
Hospital São Bernardo -

Julho 2015 - Atual
Função: Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar os serviços de assistência de enfermagem no Pronto Socorro. Aplicar a
sistematização da assistência de enfermagem aos clientes e implementar a utilização dos protocolos de atendimento.
Assegurar e participar da prestação de assistência de enfermagem segura, humanizada e individualizada aos clientes.
Prestar assistência ao cliente, realizar consultas e prescrever ações de enfermagem.Acompanhar os serviços executados
no Pronto Socorro da equipe de enfermagem e Participar de programa de treinamento, quando convocado. Trabalhar
segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental. Executar tarefas
pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática. Executar outras tarefas
compatíveis com as exigências para o exercício da função.

ENFERMEIRO ASSISTENCIAL-Enfermaria
Hospital Santa Casa de SBC -

Janeiro 2015 – Junho de 2015
Função:

Prestar assistência direta a clientes graves e realizar procedimentos de maior complexidade nas Enfermarias. Registrar
observações e analisar os cuidados e procedimentos prestados pela equipe de enfermagem. Preparar o cliente para a alta,
integrando-o, se necessário, ao programa de internação domiciliar ou à unidade básica de saúde. Padronizar normas e
procedimentos de enfermagem e monitorar o processo de trabalho. Planejar ações de enfermagem, levantar necessidades
e problemas, diagnosticar situação, estabelecer prioridades e avaliar resultados. Implementar ações e definir estratégias
para promoção da saúde, participar de trabalhos de equipes multidisciplinares e orientar equipe para controle de
infecção. Desenvolver a assistência personalizada aos pacientes da clinica medica e sistematização de enfermagem e
Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.

Docente do Curso Técnico em Radiologia
Instituto Polígono de Ensino
Janeiro2014 – julho 2015
Função: Disciplinas – Técnicas Radiológicas – Epistemologia Radiológica – Exames Contrastados – Tomografia Computadorizada Clinica Médica – Gestão adm Saúde Publica.

Líder em Centro de Diagnóstico por Imagem
Hospital de Clinicas Municipal de SBC -

Janeiro 2014 – janeiro 2015

Função: Responder pela gestão assistencial do serviço de Diagnóstica por imagem, através do gerenciamento e controle das atividades
assistenciais e dos indicadores de desempenho, visando atingir as metas estabelecidas. Acompanhar o funcionamento dos
processos assistenciais, através do cumprimento de normas e procedimentos institucionais, zelando pela manutenção dos
padrões de qualidade, satisfação dos clientes e otimização de recursos humanos/ tecnológicos; Exercer a gestão dos
recursos humanos nas áreas de Técnicas radiológicas bem como da Enfermagem e recepção, acompanhando e avaliando o
desempenho técnico, comportamental e assiduidade, a fim de obter o melhor desempenho. Criar e realizar a manutenção
dos procedimentos operacionais padrão das modalidades que estão inseridas. Elaborar e alterar as escalas e serviços dos
profissionais sob sua supervisão. Informar quaisquer eventos acontecidos nos equipamentos. Fiscalizar os estagiários e a
frequência dos alunos nos cursos de formação de técnicos e tecnólogos.

Supervisor Técnico em Diagnóstico por Imagem
Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo em Diagnóstico por Imagem
Junho de 2008 – Dezembro de 2013 (5 anos 6 meses)

Função: Supervisionar e orientar o trabalho de aplicação das Técnicas radiológicas e de Enfermagem.

Zelar pelo cumprimento das disposições constante no código de ética profissional.
Elaborar e manter atualizada relação dos profissionais sob minha supervisão.
Elaborar e alterar as escalas e serviços dos profissionais sob minha supervisão.
Informar quaisquer eventos acontecidos nos equipamentos.
Fiscalizar os estagiários e a frequência dos alunos nos cursos de formação de técnicos e tecnólogos.
Realizar desenvolvimento de planilhas e formulários de controle de produção.
Manter atualizado e em dia as preventivas dos equipamentos da unidade.
Sistema clinicontrol; Epacs; Input e Siemens.
Elaborar processo seletivo pratico para futuros funcionários.

Técnico em Radiologia
Hospital e Maternidade Assunção
Junho de 2006 – Março de 2011 (4 anos 10 meses)
Função:Executava realização de Raios-X convencionais e digitais, exames de rotina e ambulatorial e Centros cirúrgicos. Atuo na área
de técnicas radiológicas aproximadamente há 11 anos, tenho conhecimento de CR 85,30 31; DR DIGITAL, e DR drystar
100% digital, trabalhei com Tomografia Computadorizada, aparelho spirit somatom dualslice. Constantemente procuro me
capacitar a estar a altura da empresa.

FORMAÇÃO
Bacharelado em Enfermagem.
Centro Universitário Anhanguera, ANHANGUERA, Brasil.

2009 a 2014

Auxiliar de Enfermagem.
Escola de Enfermagem Mirtes Silva.

2006 -2007

Técnico em Radiologia
.
Instituo Polígono de Ensino.

2002 - 2004

CURSOS EXTRAS



























Administração de Medicamentos na Enfermagem Assistência de Enfermagem de diabetes e Hipertensão
Assistência de Enfermagem em Exames laboratoriais e DI
Assistência de Enfermagem a pacientes Ostomizados
Auditoria em Enfermagem
Curso de Administração Hospitalar
Curso de Analise de Candidatos e Testes de Seleção
Curso de Gestão Publica
Curso de Interpretação de Exames Laboratoriais
Curso Gerenciamento em Serviço de Saúde
Enfermagem em Nefrologia
Enfermagem em Nutrição Parenteral e Enteral
Gestão de Pessoas – Motivação
Procedimento Técnico em Centro Cirúrgico
Procedimento Técnico em Diálise
Procedimentos Técnicos em UTI
Ressonância Magnética – Uma visão Multidisciplinar
SAVRAD – Suporte Avançado em Radiologia diagnóstica
Semiologia Aplicada a Enfermagem
Técnicas de administração de materiais Injetáveis
Acreditação em Serviços de Radiologia e Imagem
Cuidador de Idosos
Enfermagem em Cardiologia
Enfermagem em Home Care
Enfermagem em Saúde do Idoso
Enfermagem em Gerenciamento em Serviço de Saúde

Portal Educação 2011 60 horas
Portal Educação 2012 60 horas
Portal Educação 2013 80 horas
Portal Educação 2010 40 horas
Portal Educação 2012 60 horas
IPED 2011 60 horas
IPED 2012 60 horas
IPED 2011 40 horas
IPED 2011 80 horas
IPED 2010 60 horas
Portal Educação 2009 60 horas
Portal Educação 2010 60 horas
Fundação Getulio Vargas 2010
Portal Educação 2012 60 horas
Portal educação 2009 60 horas
Portal Educação 2010 60 horas
IPMED 2011
IPRAD 2013 20 horas
Portal Educação 2010 80 horas
Portal Educação 2010 40 horas
IBES - 2014
Portal Educação 2016 60 horas
Portal Educação 2016 100 horas
Portal Educação 2016 80 horas
Portal Educação 2016 80 horas
Portal Educação 2016 100 horas

INTERESSES
Atuar como ENFERMEIRO tem dedicação e grande interesse em fazer parte do quadro profissional desta
instituição, acumulei durante estes anos de trabalho experiência em gestão de pessoas supervisionando e
coordenando fluxos e protocolos e teria um enorme prazer em aumentar meus conhecimentos na assistência
e humanização de pacientes.

PARTICPAÇÃO DE EVENTOS









IPMED. Protocolos de aquisição: serie trauma de joelho. 2010. (Palestrante).
1 Seminário de Tomografia do ABC. 2006. (Seminário).
Centro de Estudo e Pesquisa em Enfermagem. 2006. (Simpósio).
Centro de Estudo e Pesquisa em Enfermagem. 2006. (Simpósio).
XXX Semana de Enfermagem da Escola Mirtes Silva. 2006. (Encontro).
12º Semana de Enfermagem da Anhanguera (Organizador do evento)
I Encontro do Centro de Diagnóstico de Imagem do Hospital de Clinicas de SBC. (Membro da Comissão Organizadora do
evento)
Segurança do paciente no Centro de Diagnóstico por Imagem. (Palestrante)

CONCLUSÕES
Venho por meio desta encaminhar este meu currículo para sua apreciação e tenho certeza que se selecionado terei o imenso prazer de
me dedicar a altura desta instituição cumprindo zelosamente a missão,objetivo e Ética da mesma.Estarei a espera de um contato para
conhecermos-nos pessoalmente.

