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OOBBJJEETTIIVVOO::    EEnnffeerrmmeeiirraa    

 
  

RESUMO DE QUALIFICAÇÕES 

✓ Sou formada em Enfermagem e, durante a universidade, tive contato próximo com o setor de clínica médica, 

enfermagem cirúrgica, etc. Acredito que possuo o conhecimento inicial, as habilidades, a iniciativa e a força 

de vontade necessária para contribuir imensamente com as áreas citadas. 

✓ Durante o estágio curricular, uma de minhas responsabilidades era apoiar a equipe de enfermagem com 

atendimento prestado e a equipe multidisciplinar. Para isso, prestava assistência direta aos pacientes, bem 

como realizava procedimentos de responsabilidade privativa da categoria e de maior complexidade, a fim de 

manter a segurança e tratamento adequado ao paciente, onde desenvolvi habilidades de trabalho em grupo 

com a supervisão do enfermeiro do setor. 
 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 
 

Pós-graduação em Obstetrícia – concluída em 2017 

Instituto Brasileiro De Extensão Educacional – IBEED 

  
 

Graduação em Enfermagem - concluída em 2015 

Universidade Católica de Brasília - UCB 
 
 

IDIOMA 
 

Inglês – Intermediário  
 

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR 
 

SÍNDROME GRIPAL E COVID – 19 – HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS 

Primeiros Socorros – Prime Cursos 

Pacote Office – Prime Cursos  

Saúde da Família e da Comunidade - IBEDF 

Enfermagem na Saúde da Mulher  IBEDF 

Imunização – Coren – DF 

Humanização – Coren - DF 

Noção de Suporte Básico e Avanço de Vida – Coren –DF 

 

INFORMÁTICA 

Conhecimento no Pacote Office (Básico)  
 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

2021 a atualmente   Hospital Regional de Taguatinga  

enfermeira voluntária no setor de pronto socorro  

 

✓ apoio nos setores de pronto socorro, uci, cci e sala de sutura, conforme necessidade. 

✓ atuo na realização de curativos, sondagens, gasometria arterial, punção venosa, dentre outros. 



✓    Responsável pela aplicação da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) aos clientes e     

Implementação a Utilização dos Protocolos de Atendimento com apoio do enfermeiro do setor. Assegurando 

e Participando da Prestação de Assistência de Enfermagem segura, humanizada e Individualizada aos 

Clientes. 

 

 

2013 a 2013   Hospital Regional de Ceilândia  
Enfermeira estagiária do setor de Clínica Médica  
 

✓ Apoio aos setores de Clínica Médica. Dimensionamento de pacientes aos técnicos de enfermagem conforme 

grau de complexidade.  

✓ Responsável por realizar procedimentos de sondagem vesical, sonda nasoenteral, curativos. 

✓ Responsável pelo controle e zelo dos materiais e equipamentos da unidade. Planejamento, Organização, 

Coordenação, Execução e Avaliação dos Serviços de Assistência de Enfermagem.  

✓ Responsável pela aplicação da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) aos clientes e 

Implementação a Utilização dos Protocolos de Atendimento com apoio do enfermeiro do setor. Assegurando 

e Participando da Prestação de Assistência de Enfermagem segura, humanizada e Individualizada aos 

Clientes. 

 

 

2013 a 2013                    Hospital de Base de Brasília 
                                      Enfermeira estagiária do setor de Cirúrgica 
 

✓ Responsável por atender as solicitações da equipe médica e anestésica de acordo com a necessidade de 

atendimento ao cliente, com supervisão da enfermeira do setor. 

✓ Responsável por encaminhar o paciente para a sala de recuperação anestésica, verificando as necessidades e 

relatando todos os passos cirúrgicos para equipe da sala de recuperação, com supervisão da enfermeira. 

✓ Atuava no processo de trabalho da equipe de enfermagem no âmbito do centro cirúrgico, sala de 

recuperação anestésica. Prestando assistência direta aos pacientes durante os períodos pré-trans e pós-

operatório nos diversos níveis de complexidade. 

✓ Atuava na implementação da assistência de enfermagem integral, individualizada e documentada nos 

períodos pré, trans e pós-operatório através do sistema de assistência de enfermagem, com supervisão. 

✓ Realizava as atribuições de enfermeiro e demais atividades inerentes ao cargo. 

 

 


