Marcelle Figueiredo Vilaça
Brasileira, solteira, 30 anos
Rua dos Funcionários nº 144 bl 07 apt 501
Cabral – Curitiba – PR
Telefone:(41) 3352-6875 (41) 99876-2823
E-mail: marcelle_vilaca@yahoo.com.br
FORMAÇÃO



Superior completo – graduação em Medicina Veterinária – Universidade Tuiuti do Paraná –
2012



MBA em Qualidade Sanitária de Alimentos – Instituto DiDatus – Cursando

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
 Frigorífico Argus - Inspetora de Qualidade - janeiro de 2014 a março de 2016
 Principais atividades: Monitoramento da qualidade da produção na empresa, verificação
dos procedimentos operacionais de higiene e boas práticas de fabricação. Inspecionar o
recebimento e armazenamento de insumos. Controle de qualidade microbiológico e
físico-químico, confecção de planilhas, analise de documentos, medições e testes de
controle de qualidade de produtos e treinamento de colaboradores.
 Laboratório de microbiologia de alimentos da UFPR - Estágio curricular - abril a maio de
2012
 Principais atividades: Preparação de materiais e meio de cultura para as análises
microbiológicas, esterilização de materiais limpos e contaminados, preparo e diluições
de amostras, análises microbiológicas, leitura e contagem em placa e expressão de
resultados.
 Sinuelo Genética e Tecnologia Agropecuária – Estágio - janeiro a dezembro de 2011
 Principais atividades: Atendimento ao cliente prestando informações técnicas dos
produtos agropecuários, controle de estoque, recebimento de correspondência, auxiliar
no faturamento, conferência de documentos, lançamento e conferência de pagamentos.
QUALIFICAÇÕES
 Participação no curso Vigilância Sanitária e Defesa do Consumidor – ENDC da SENACON/MJ
- 2017
 Participação no curso Introdução à Vigilância Sanitária – Enap -2017
 I Simpósio Paranaense de Saúde Única: Combate à Resistência aos Antimicrobianos (AMR)
– PUC-PR e CRMV-PR - 2017
 Boas práticas e bem-estar animal nas cadeias produtivas suína e bovina – MAPA e CRMV-PR
- 2017
 Workshop de Defesa Sanitária Animal da Saúde Única – UFPR e ADAPAR - 2017
 Palestra “Revisão sobre Programas de Autocontrole após publicação do novo RIISPOA e
Operação Carne Fraca” – MAPA - 2017
 Palestra “Moluscos transmissores de Parasitoses de interesse na saúde pública” – CRMV-PR
– 2017
 Palestra de Segurança alimentar e bem-estar animal na cadeia produtiva de peixes - MAPA
– 2017

 Boas Práticas em Serviços de Alimentação - Curso Online - ANVISA - 2016
 Participação no treinamento de Formação de Auditores Internos ISO 22000/2005 e
19011/2012 - ISOTEC - 2015
 Participação na Feira Internacional de Produção e Processamento de Proteína Animal
(AveSui América Latina e Tecno Food Brazil) - 2015
 Participação Curso de CIPA - Comissão interna de prevenção de acidentes - NR Medicina e
Segurança do trabalho - 2015
 Participação no III Congresso Brasileiro de Bioética e Bem-Estar Animal - CFMV e UFPR 2014
 Seminário Paranaense sobre Responsabilidade Técnica - CRMV-PR - 2011
 Participação no Projeto de Pesquisa " Inoculação e quantificação de Campylobacter jejuni
em frangos de corte comparando duas metodologias de contagem direta a partir de
conteúdo cecal" - UTP - 2011
 Palestra: Criatividade e empreendedorismo na atuação profissional - UTP - 2008

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
 Inglês intermediário
 Informática Intermediária (Word, Power Point e Excel)
 Realização de intercâmbio cultural na África do Sul com o objetivo de aprimorar o idioma
inglês e voluntariado - YWAM Worcester - abril a setembro de 2016

REFERÊNCIA
 Lilian Toffanetto (Frigorífico Argus) (41) 9125-3714 lilian.sjp@grupoargus.com.br
 Julio Cesar Gomez (Sinuelo) (41) 3339-3310 sinuelo@sinueloagropecuaria.com.br

