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OBJETIVOS E COMPETÊNCIAS
Atuar na área de qualidade do alimento para aplicar conhecimentos adquiridos em
experiências anteriores e mais recentemente por cursos voltados para esta área. Possuo
conhecimentos em análises laboratoriais de controle microbiológico de alimentos e
documentos exigidos por órgãos fiscalizadores da segurança alimentar. Habilidades de
comunicação, proatividade, relacionamento interpessoal, liderança, equilíbrio emocional e
flexibilidade.

EXPERIÊNCIA
Higicontrol Soluções Ambientais Eireli,
Qualidade

Curitiba-PR - Analista do Controle da

MAIO DE 2017 - MARÇO DE 2018

●
●
●
●
●
●

Acompanhamento em auditorias e visita em cliente para verificação da qualidade
dos serviços prestados.
Elaboração de Procedimento Operacional Padrão (POP) para empresas.
Controle mensal dos serviços realizados.
Controle, separação, orçamentos e compra de produtos químicos e equipamentos
de proteção individual.
Controle de documentação dos clientes.
Atendimento ao cliente.

Laticínios Ruhban LTDA, Piraquara-PR- Técnico da Garantia da Qualidade
JUNHO DE 2016 - FEVEREIRO DE 2017

●

●

●
●
●

Planejamento e realização das atividades do laboratório de análise da qualidade em
uma indústria de beneficiamento de leite e derivados (iogurte, creme de leite e
bebida láctea).
Registro e análise de amostras desde a matéria prima aos produtos acabados. Da
mesma forma como todo o controle de processo (temperatura, tempo de
pasteurização, intervalos, tempo de desnate, entre outros).
Controle, monitoramento e verificação dos autocontroles, com elaboração de plano
de ação e acompanhamento das ações corretivas realizadas.
Controle, monitoramento e verificação do manual de boas práticas de fabricação,
manual do Padrão de Higiene Operacional (PPHO) .
Elaboração de manual de boas práticas de produção na redução da contaminação
bacteriana no leite cru refrigerado e treinamento para produtores.

●
●
●

Elaboração e emissão de laudos, advertências e informativos aos produtores com os
dados obtidos.
Preparação de soluções, meios de cultura e mistura de reagentes para análises
físico-químicas e microbiológicas.
Controle do estoque de produtos químicos, vidrarias e meios de cultura.

Clinivet Hospital Veterinário, Curitiba-PR - Estagiária em Medicina Veterinária
JANEIRO DE 2014 - MAIO DE 2014

●
●
●

Acompanhamento da rotina clínica do hospital.
Auxílio nas atividades do setor de radiografia e ultrassonografia.
Atendimento ao cliente.

EDUCAÇÃO
Universidade Tuiuti do Paraná, Curitiba - Ensino superior completo em Medicina
Veterinária
FEV DE 2012 - JUL DE 2016

Colégio Estadual Santa Cândida, Curitiba - Ensino médio Técnico em
Administração Integrado
FEV DE 2004 - DEZ DE 2008

CONQUISTAS
PROJETOS
●
●
●

Iniciação Científica. Características Microbiológicas e Sensoriais de Queijo Minas
Frescal Comercializado na Cidade de Curitiba - PR. De ago de 2015 – mai de 2016.
Extensão universitária em Monitoria na disciplina de Microbiologia, com 120h, de ago
de 2015 – dez de 2015.
Apresentação artigo para o III Simpósio de Pesquisas Veterinárias - UTP. DETECÇÃO
DE Salmonella spp.EM TARTARUGAS DE CRIAÇÃO DOMÉSTICA. Set de 2015.

CURSOS
●
●

Responsável técnico para boas práticas de fabricação em estabelecimentos de
alimentos (27 horas).
Curso de Extensão universitária de Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos
de Controle (28 horas).

PUBLICAÇÃO
SILVÉRIO, V.; BORSOI, A.; FURTADO, S.K.; HARTMANN, W.; Características Microbiológicas
e Sensoriais de Queijo Minas Frescal Comercializado na Cidade de Curitiba - PR. Tuiuti:
Ciência e Cultura, n. 54, p. 65-80, Curitiba, 2017.
PRÊMIO
Premiado com o título de aluno destaque de graduação - Prêmio “Sydnei Lima Santos”
(2016).

