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Brasileiro, 35 anos, Separado  CPF (BRA) (BR) 303.261.498-80  

Endereço: Rua Doutor Augusto do Amaral,318  Centro 18320-000 Apiaí /SP  

E-mail: vetpatrick.batista@gmail.com  

Contatos: (15)3552-1998 Casa/ (15)99810-3958 (vivo) / (15)99119-9954 (claro) 

 

Objetivo Veterinário 

• Médico veterinário,  
• Inspetor de qualidade  

• Vendas/comercial  
• Gerência 

Formação Escolaridade 

• Pós-Graduação – Especialização VIGILÂNCIA SANITÁRIA EAD, GRUPO 
UNINTER. (Dezembro de 2016) - Trancado  

• Pós-Graduação – Especialização Gestão Pública EAD, IPEMIG. (Janeiro de 2019) – 
Cursando 

• Graduação Medicina  Veterinária  - BACHARELADO, UNIVERSIDADE TUIUTI DO 
PARANÁ . (Julho de 2009) - Concluído 

 

Histórico profissional  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI – DEPARTAMENTO DE ZOONOSES 
E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA 

Médico veterinário Responsável Técnico  – Jan/19 a data atual 

• Prestação de serviços veterinários ao canil municipal;  

• Emissão de relatórios e laudos semanais de prestação de serviços; 

• Emissão de laudos necroscópicos dos animais, emissão de laudos de saúde e 

acompanhamento de tratamento de cada animal, prestação de serviços a 

vigilância sanitária e epidemiológica; 

• Elaboração de cronogramas e programas epidemiológicos e sanitários (ações); 

• Fiscalizações sanitárias ao comércio local; 

• Elaboração do regulamento do SIM (serviço de inspeção municipal); 

• Implantação de POP na higienização do abrigo municipal de cães assim como 

a padronização da alimentação dos animais; 

• Elaboração e apresentação do projeto de elaboração e implantação de 

convênio veterinário para atendimento periódico e castrações contínuas; 



• Elaboração e apresentação do projeto de incentivo fiscal para implantação de 

empresas no município de Apiaí e criação de distrito industrial; 

• Atendimentos veterinários a população carente pela prefeitura municipal,  

• Realização de campanhas e projetos de castração; 

• Atuação na área de controle e prevenção de zoonoses, atuando também na 

área da saúde (serviço de inspeção – SIM); 

• Coordenação da campanha de vacinação anti – rábica;  

• Elaboração do SIM (Serviço de inspeção municipal); 

 

 

  

PREFEITURA MUICIPAL DE BARRA DO CHAPÉU 

Médico veterinário. – Janeiro/18 a Janeiro 2019 

• Atendimentos veterinários a população carente pela prefeitura municipal, 

através da casa da Agricultura; 

• Realização de campanhas e projetos de castração; 

• Atuação na área de controle e prevenção de zoonoses, atuando também na 

área da saúde (serviço de inspeção – SIM); 

• atendimento  clínico e cirúrgico a animais de produção (bois, cavalos, ovinos, 

caprinos, suínos e aves);  

• Coordenação da campanha de vacinação anti – rábica;  

• Assistência técnica a produtores rurais, implantação do programa mais leite 

mais renda no município de barra do chapéu; 

• Elaboração do SIM (Serviço de inspeção municipal); 

 

VETCÃO APIAÍ 

Diretor executivo e médico veterinário - de Abril/2014 a Maio /2017 

• Prestação de serviços veterinários: consultas, procedimentos veterinários, 

vacinações, consultoria em segurança alimentar; 

• Venda e consultoria pós-venda em rações, medicamentos e produtos  

(venenos) para controle de pragas, fertilizantes; 

• Pet Shop: venda de acessórios e consultoria pós-venda 

• Gestão de funcionários;  controle de banco de horas,  

• Negociação direta com fornecedores e clientes; 

  

ISA CURSOS E TREINAMENTOS 

Responsável técnico e instrutor do curso auxiliar veterinário. – junho/14 a 
Hunho/2019 

• Suporte aos instrutores nas aulas teóricas e práticas. 

• Instrutor nas disciplinas de principais enfermidades em pequenos animais, 

zoonoses, vigilância sanitária, anatomia,  

 



Instrutor no curso de bovinocultor – PRONATEC 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) – Período 
jun de 2014 – nov de 2014 - Itaóca - SP 

• Professor no curso de bovinocultor no Pronatec no município de Itaóca SP das 

disciplinas de cadeia produtiva do leite , ordenha manual e mecanica, Manejo 

Nutricional , Gestão da Propriedade Leiteira , Produção Animal Agroecológica 

 

AGROPECUÁRIA APIAÍ 

Diretor executivo e médico veterinário - de março/2013 a abril /2014 

• Prestação de serviços veterinários, consultoria pós venda,  

• Venda de alimentos para cães e gatos, orientação aos clientes na escolha dos 

produtos, vacinas nacionais e importadas;  

• Elaboração de estratégias de marketing e divulgação da empresa;  

• Idealizador e organizador da 1ª e 2ª Cãominhada de Apiaí., responsável por 

toda a organização do evento;. 

• Negociação com fornecedores e clientes; 

• Gestão de equipe / funcionário 

 

BOUTIN CAMPO E JARDIM 

Vendedor - de Outubro/2010 a Agosto/2012 

• Atendimento a clientes no balcão;  
• Venda de rações, sal mineral,defensivos agrícolas, implementos e insumos agrícolas; 
• Venda de equipamentos para silvicultura; 
• Responsável pela farmácia veterinária e domissanitários.  

 

 

PET WORLD PET SHOP 

AUXILIAR DE VENDAS – JUNHO/2010 a  SETEMBRO 2010 

Atendimento a clientes, venda de rações super premium, premium e standard , medicamentos 
veterinários, busca e entraga de animais para banho e tosa e produtos da loja.  

 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA / DISTRITO DO BOA VISTA 

ESTÁGIO CURRICULAR – MARÇO/10 – MAIO/10 

Acompanhamento de visitas técnicas, fiscalizações, vistorias em supermercados, frigoríficos, 
hospitais, boates, bares, asilos. 

Triagem das denúncias para fiscalização. 



BPF (Boas práticas de fabricação), HACCP (Análise de perigos e pontos críticos), POP 
(procedimento operacional padrão), legislações pertinentes a área, etc. 

 

Publicação de artigos 

Medico Veterinário Colaborador no Site e blog meu mundo Shi-Tzu 

Datas do trabalho voluntário: Out de 2017 – o momento   

Causa Proteção animal, Colaboração com envio semanal de artigos sobre saúde e bem estar de 
cães, dicas e interação com os visitantes do site e blog. 

 

Medico Veterinário Colaborador no Site e blog Vida Animal 

Datas do trabalho voluntário: Out de 2018 – o momento   

Causa Proteção animal, Colaboração com envio semanal de artigos sobre saúde e bem estar de 
cães, dicas de manejo e saúde animal, profilaxia de doenças 

 

CURSOS: 

• Compostagem de carcaça e outros resíduos 

2007 - Tortuga Companhia Zootécnica 

 

• Construção de cocho 
2007 - Tortuga Companhia Zootécnica 
 

• Garantia de qualidade em alimentos: importância da cadeia do frio 

2010 - CRMV/PR 

 

• Noções básicas de doenças suínas 

2007 - Tortuga Companhia Zootécnica 

 

• Segredos do manejo de cocho na fazenda 

2007 - Tortuga Companhia Zootécnica 

 

• Vendas Técnicas 

2012 - Senai/Senac/PR 

• Atuação do Médico Veterinário no Contexto da Febre Amarela               

             2018 -  CRMV/SP 



• Treinamento em Vigilância Epidemiológica XXXII 
2019 – GVE Itapeva/SP 
 

• 12º Seminário em vigilância e controla da raiva 
2019 – Instituto Pasteur – Águas de Lindóia 
 

 

Pretensão salarial: A Negociar 


