
 PAMELA CRISTINA FREIRE GARCIA                        
    

DADOS PESSOAIS    

Brasileira, solteira, 25 anos    

Estrada Guilherme Weigert, 1960 Santa Cândida/Curitiba    

Telefone: (41) 987193872 / (41) 991597216 E-mail: cirurmedvet@hotmail.com    

OBJETIVO    

Atuar na área de Garantia de Qualidade em alimentos  

FORMAÇÃO ACADÊMICA    

Graduada em Medicina Veterinária. Universidade Anhembi Morumbi, concluído    

2015.    

Especialização/Pós-Graduação: Gestão de Segurança de Alimentos -Senac, cursando 

2018.   

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL    

• Sykes do Brasil (2018)   

Cargo: Agente Líder Especialista (Médica Veterinária)    

Principais atividades: Atuei no setor da Bayer Saúde Animal com atendimento aos 

clientes sobre bula, indicações, dosagens, reclamações, sugestões prestando 

assistência técnica aos agentes I e II da conta. Participei de treinamentos sobre 

produtos de saúde animal, focando no desenvolvimento da conta com novas sugestões 

e possíveis ideias de reformulação de bulas. Realização de reportes técnicos em 

português para a língua inglesa para o setor de farmacovigilância da Alemanha.    

 

• Snow Dog (2017/2018)  

Cargo: Médica Veterinária   

Principais atividades: Atuei na área de clínica, triagem dos animais, internamento dos 

doentes.  

 

 



• Condor Super Center (2017)   

Cargo: Médica veterinária responsável técnica   

Principais atividades: Realizava visitas técnicas nas lojas elaborando relatório diário das 

não conformidades dos setores: cozinha, padaria, confeitaria, açougue, refeitório, 

hortifrúti e depósito. Treinava colaboradores no que diz respeito a noções básicas sobre 

higiene pessoal, manuseio de equipamentos e manipulação de produtos de origem 

animal. Dava palestras semanais aos novos colaboradores sobre manipulação de 

alimentos, conceitos de boas práticas, introdução das normas exigidas dentro dos 

setores conforme legislação da Anvisa.    

• Consultoria e treinamento em Segurança de Alimentos (2016)  

Cargo: Médica veterinária autônoma    

Principais atividades: Atuei como médica veterinária realizando auditoria em cafeterias, 

cozinha industrial, açougues, pensões, hotéis, restaurantes, panificadoras da região de 

São Paulo através da verificação do check list e elaboração de relatórios afim de 

regularizar o estabelecimento de acordo com as leis normativas da vigilância sanitária. 

Realizava treinamento aos funcionários de boas práticas, doenças veiculadas aos 

alimentos. Elaboração de manuais de boas práticas, procedimento operacional padrão 

com planilhas de controle anexadas. Auxiliava no controle de estoque das cozinhas, 

elaboração de cardápios.    

• Betel Consultoria e Assessoria em Segurança Alimentar (2015)  

Cargo: Estagiária   

Principais atividades: Elaboração de relatório fotográfico de acordo com a Portaria 

CVS nº5/2013 da Vigilância Sanitária, Manuais de Boas práticas em estabelecimentos 

comerciais, tais como: Hotéis, restaurantes, pensões, açougues, panificadoras, 

cafeterias, entre outros;  

    

QUALIFICAÇÕES E ATIVIDADES PROFISSIONAIS    

• Curso norma de certificação ISO 9001 (Faculdade Sul Mineira,2018) 

• Seminário de Responsabilidade Técnica (CRMV,2018) 

• Curso de Controle de Alergênicos (SGS ACADEMY, 2017)    

• Curso de Vigilância Sanitária (GRUPO IPED, 2017)    

• Curso Gestão de Equipe (Grupo IPE, 2017) 

• Curso  de  Boas Práticas  de  Fabricação  em  Serviços 

 de  alimentação (EAD/SEBRAE,2016)    

• Inglês – Intermediário (WIZARD).    



• Ex - Membro Coordenadora de divulgação de eventos da Empresa Júnior de 

Assistência Veterinária – (EJAV,2015)    

• Conhecimento Avançado do Pacote office;    

INFORMAÇÕES ADICIONAIS    

• CNH B    

• Salário a combinar    


