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INFORMAÇÃO PESSOAL

Maria Madalena da Silva Carvalho

Coloque o seu nome completo, sem abreviações.

Rua de amostra 123, Bairro Granja Viana, Santo André, 0908976-223 Sao Paulo (Brasil)
+55 11 56655665

Nos contatos, por favor somente 1 (um) número de telefone
e 1 (um) endereço eletrônico.

maria.madalena@gmail.com
Sexo Feminino | Data de nascimento 09/04/1994 | Nacionalidade Brasileira, Italiana
PROFISSÃO
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
01/05/2018–Presente
As datas precisam estar completas,
com dia, mês e ano, de início e fim
de cada atividade

Os currículos alemães contém uma ordem
cronológica de cima para baixo,
ou seja, do mais novo acontecimento
para o mais antigo.

01/01/2017–30/04/2018

Enfermeira
Aqui por favor, somente experiência profissional de trabalho. Os estágios da faculdade não entram neste campo.

Enfermeira Obstetra
Hospital bom Samaritano, Sao Paulo (Brasil)
-Recepcionar e orientar o paciente.
-Supervisionar as atividades dos profisisonais da equipe de enfermagem.
-Realizar agendamento das cirurgias.
-Planejar e implementar rotinas assistenciais.

Técnica de enfermagem
Hospital das Cruzes, Sao Paulo (Brasil)
-Receber pacientes em sala cirúrgica.
-Checar o funcionamento dos equipamentos.
-Antendimento ao paciente

01/01/2016–30/12/2016

Desempregada

Caso tenha algum período muito grande não explicado no seu currículo,
coloque mesmo assim o que fez neste período. Um currículo completo e sem
lacunas é bem apreciado

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
Neste espaco você coloca somente seus estudos
da Universidade, Residência, pós graduação,
mestrado ou doutorado.

01/01/2017–30/12/2017

Pós Graduacao em Obstetrícia
Unip, Sao Paulo (Brasil)
Aprofundamento sobre o tema Obstétrico capacitando o enfermeiro a atuar neste setor com firmeza
e consciência. Também provide ao enfermeiro um vasto conhecimento na área.
O curso teve uma carga horária de 340h teóricas.

01/01/2011–30/12/2015

Bacharel em Enfermagem
Unip, Sao Paulo (Brasil)

COMPETÊNCIAS PESSOAIS
Língua materna

português

Línguas estrangeiras

inglês
Coloque aqui somente as línguas em que você é capaz
de ter uma conversação básica. Caso possua um
certificado do curso acompanhado, por favor
coloque em anexo.

31/3/20

COMPREENDER

FALAR

ESCREVER

Compreensão oral

Leitura

Interação oral

Produção oral

A2

A2

A2

A2

A2

Níveis: A1 e A2: Utilizador básico - B1 e B2: Utilizador independente - C1 e C2: Utilizador avançado
Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas - Grelha de auto-avaliação
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Não precisamos de informações sobre simpósios visitados, palestras assistidas, artigos escritos (a não ser que estejam publicados em inglês ou alemão) ou
prêmios recebidos. Se tiver algum curso em que você obteve horas práticas relevantes, pode colocar estas observações, juntamente com o anexo, no final do currículo.

