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ESCOLARIDADE 
Psicóloga. 
 
Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora – Conclusão em dezembro de 2018. 
 
Pós-Graduanda – Especialização em Terapia Cognitivo Comportamental. 
 
Núcleo de Estudo Interdisciplinar em Saúde Mental (Agosto de 2020) - Cursando  

 

OBJETIVO 
Atuação como psicóloga clínica, com foco no conhecimento e aperfeiçoamento profissional, através de cursos e 

especializações na área de atuação, me dedicando tanto para o crescimento pessoal quanto profissional, de maneira 
ética e resiliente, buscando o melhor caminho para a tomada de decisões e o melhor atendimento para o paciente. 
  

 

PERFIL PROFISSIONAL 
Pontual, comunicativa, organizada, proativa, determinada, interessada no desenvolvimento dos objetivos, em busca 

de atualização e novos projetos. 

 

HISTÓRICO 

PROFISSIONAL 
 Embrapa Gado de Leite - de Agosto/2017 a Novembro/2017 

(Agricultura e Pecuária) 

Estagiária 



 

Atuação no Setor de Recursos Humanos, com realizações de atividades como, auxiliar processos administrativos do 

Setor de Gestão de Pessoas; auxiliar demandas do plano de assistência médica; auxiliar o desenvolvimento de ações 

na área de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT); auxiliar o desenvolvimento de ações na área de Clima 
Organizacional (CO); auxiliar o desenvolvimento de ações relacionadas à Gestão de Ética, produção em co-autoria 
com pesquisadores e/ou análise da Embrapa Gado de Leite, obras passíveis de proteção por propriedade intelectual, 

citando dente eles, mas sem a eles se limitar trabalhos serem publicados em anais de congressos, periódicos 

indexados, revistas de divulgação ou qualquer outro veículo de divulgação de trabalhos técnicos-científicos, bem 
como em livros, manuais, dentre outros, organização e aplicação de treinamento de Feedback. 

 Pronto Atendimento Médico - Setembro/2016 a Dezembro/2017 

(Saúde, Hospitalar e Laboratorial) 

Estagiária Voluntária 

Projeto de Extensão na área da saúde, no Pronto Atendimento Médico (PAM Marechal), em Juiz de Fora – MG. 
Acolhimento à Gestantes: do luto pelo filho perfeito à formação do vínculo mãe-bebê. Este acolhimento é realizado 

de maneira individual com atendimentos e com grupos semanalmente. 

 Prefeitura de Juiz de Fora - MG - de Março/2016 a Setembro/2016 

(Serviços Públicos) 

Estagiária 

Estágio na Prefeitura de Juiz de Fora - MG, na Secretaria de Educação, no Departamento de Inclusão e Atenção ao 

Educando, na Supervisão de Mediação e Conciliação, desenvolvendo as atividades orientação às famílias e aos 
profissionais de educação; participação em reuniões com órgãos da administração direta e indireta para a 

articulação de políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes; acompanhamentos de alunos infrequentes; 
realização de registros das fichas individuais dos alunos atendidos pela Supervisão de Mediação e Conciliação da 

Secretaria de Educação; elaboração de relatórios, memorandos, entre outros documentos, relativos às atividades 

de sua área de atuação; acompanhamentos dos alunos nos projetos das instituições conveniadas; realização de 
visitas domiciliares e às escolas de rede municipal de ensino. 

 

IDIOMAS 
Inglês 

Leitura Intermediária, Escrita Intermediária, Conversação Intermediária. 

Espanhol 

Leitura Básica, Escrita Básica, Conversação Básica. 

 

 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
Cursos de capacitação online: 

Ética Empresarial; 

Introdução à Gestão de Serviços com Foco no Envelhecimento; 

Motivação nas Organizações; 

Excelência no atendimento; 



 

Introdução ao programa 5S; 

Gestão estratégica com foco na administração pública; 

Prevenção ao Suicídio; 

Protocolo de manejo do Covid-19; 

Saúde mental: manejo dos transtornos de ansiedade; 

Psicofármacos para profissionais de saúde. 

 

Nível de Excel: Básico. 

Principais fórmulas/funções de domínio: Funções matemáticas básicas, porcentagem, média, tabelas e gráficos. 

 
 


