
ANGELA CRISTINA DE ARAÚJO SOARES 

soaresaca@gmail.com  

98 982952618  

Rua E Quadra 36 Casa 20, Conjunto Cohapam. São Luís – Ma.  

www.likedin.com/in/angela-soares-161ba3b9 

 

RESUMO PROFISSIONAL 

✓ Enfermeira com mais de 8 anos de experiência em UTIs e Urgência e Emergência. 

Prática especializada em RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR (RCP) – BASIC 

LIFE SUPPORT, estabilização de pacientes críticos, e cuidados intensivos.  

✓ Experiência extensiva e compreensão completa pacientes oncológicos e manuseio e 

administração de quimioterapia.  

✓ Experiência em lecionar como preceptora de enfermagem em Urgência e Emergência, 

UTI, e fundamentos de Enfermagem.  

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

✓ Bacharel em Enfermagem Faculdade Pitágoras - São Luís- 07/2013; 

✓ Especialista em UTI e Urgência e Emergência - Enfermagem Intensivista Instituto 

Florence de Ensino Superior - São Luís 12/2018  

 

HISTÓRICO PROFISSIONAL 

✓ Enfermeira Oncológica - Cancerologia Serviços Médicos Ltda - São Luís – Ma. 

Enfermeira responsável pelo ambulatório de administrações de drogas quimioterápicas, 

supervisionando, avaliando e intervindo às situações e estado de saúde de cada paciente 

admitido ao setor. Análise de dos pacientes antes da administração dos medicamentos, 

punção de cateter (port a cath). 09/2020 – 06/2022; 

 ✓ Enfermeira intensivista - Secretaria de Saúde do Ma. - Hospital de Cuidados Intensivos 

- UTI Covid - São Luís, MA. Enfermeira Intensivista responsável pela UTI Covid, 

prestando cuidados de alta complexidade a pacientes críticos acometidos pelo COVID19, 

que necessitam de cuidados intensivos. 10/2020 - 06/2021.  

✓ Enfermeira intensivista Secretaria de Saúde do Ma - SES Upa Araçagi - São Jose de 

Ribamar – Ma. Enfermeira intensivista no setor de Ala Vermelha, responsável por receber 

pacientes críticos, de alta complexidade, que necessitam de cuidados intensivos, 

estabilizar hemodinamicamente os pacientes críticos - 06/2015 - 06/2020  
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✓ Preceptora de Enfermagem Faculdade Florence Ensino Superior e Técnico - São Luís 

- MA - 06/2018 - 02/2019 Gerenciamento de alunos(Cadeira de Urgência e Emergência) 

em unidades de saúde indicadas pela instituição , em período de estágio para conclusão 

de curso, orientando e supervisionando a prática de suas cadeiras teóricas, • promovendo 

crescimento profissional desses alunos.  

 

COMPETÊNCIAS 

✓ Preparo e conhecimento técnico;  

✓ Eficiência nas tomadas de decisão Responsabilidade e comprometimento; 

 ✓ Gestão do tempo e organização; 

 ✓ Conhecimentos em sistemas de informação;  

✓ Comunicação e Liderança;  

✓ Controle emocional em situações adversas;  

✓ Empatia e respeito;  

✓ Aprendizado contínuo;  

✓ Especialização em cuidados intensivos.  
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