Priscila Cristina Candido Camargo
Brasileira, solteira, 26 anos.
pricamargo2@yahoo.com.br – (42) 9127-7890
Rua Santo André,505, – cajuru– Curitiba- PR.

Formação Escolar
Ensino Superior:
Bacharel em Medicina Veterinária. Curso concluído em dezembro de 2011
pelo Centro de Ensino Superior dos Campos Gerais (CESCAGE).

Experiência profissional
 2014-2016:

Comércio de Aves Leica Ltda. Responsável Técnica.

Atividades exercidas: Registro de aviários, controle sanitário dos lotes,
controle de envio de ração, compra de medicamentos e insumos,
emissão de documentação de abate, elaboração e implantação dos
Programas de Autocontrole, Treinamento de funcionários, Registro de
produtos;
 2013:

Agropecuária Agrobrasil. Realização de atendimentos clínicos,

profilaxias e assistência veterinária.
 2012:

Clínica Veterinária Ekovet. Plantonista, com realização de

consultas, profilaxias, acompanhamentos cirúrgicos e procedimentos
clínicos em consultório.
 2013:

Consultoria de Qualidade. Confecção e Implantação de Manuais

de Autocontrole em Indústria de Processamento de Resíduos.
 Vapza

Alimentos S/A: contrato de trabalho no período de 02 de abril a

31 de maio de 2012 no cargo de Assistente de Qualidade, com
atividades referentes á Garantia da Qualidade de produtos vegetais e
cárneos, incluindo realização de análises de alimentos.
 Empresa

BRF – Brasil Foods S/A, estágio curricular realizado no Serviço

de Inspeção Federal nº 424 aves, no período de 17 de julho a 20 de
novembro. Atividades realizadas: Acompanhamento das verificações
oficiais do Serviço de Inspeção realizadas em todas as etapas de
produção no setor de aves.
 Clínica

Veterinária Salvare, estágio voluntário com aprendizado em

clínica e cirurgia de pequenos animais.
 Fazenda

Escola – CESCAGE, estágio voluntário, no período de 27/03 à

01/05/07, realizando atividades de manejo, nutrição e sanidade de
ovinos e caprinos.
 UTFPR

– Universidade Tecnológica Federal do Paraná oito meses em

estágio administrativo na Gerência de Ensino com realização de
treinamento para atendimento ao público.
Atividades Complementares
 Co-autoria

na confecção do artigo: Confecção de Modelo Substitutivo

para o estudo da fisiologia dos pré-estômagos dos Ruminantes,
apresentado no Salão de Iniciação Científica 2008, promovido pelo
Cescage.
 Curso

Teórico – prático de coleta e remessa de materiais para exames

laboratoriais em Avicultura, totalizando 8 horas.
 I

Encontro de Atualização em Bovinocultura de Leite, promovido pelo

Cescage, totalizando 16 h.
 Curso:

Reabilitação Animal, com total de 20h.

 Curso:

Trabalhador na Caprinocultura, Manejo de caprinos de corte, no

período de 25/09/08 à 26/09/08.
 Conhecimentos

em Informática.

Ponta Grossa, 29 de setembro de 2016.

