JANAINA ALMEIDA

E-Mail : janainapalhares73@gmail.com

PALHARES

Dados Pessoais

Data de Nascimento : 05/06/1973
País: Brasil
Estado: Paraná
Cidade: Curitiba
Endereço: Rua Simao Bolivar - 847
Bairro: juveve
CEP: 80040-140
Telefone: (41) 32383-213
Celular: (41) 99986-4655
email: janainapalhares73@gmail.com
RG: 47017734
CPF: 839.161.569-34

Formação
Acadêmica

Profissão: Médico Veterinário
Grau Formação: Pós-graduação
Instituição: UFERSA
Estado: Paraná
Conclusão: 02/2007

Objetivos

Objetivos: controle de qualidade e segurança alimentar. Promoção e venda de medicamentos,
alimentos e/ ou produtos veterinários
Área(s) de Interesse:
Responsável técnico em supermercados que manipulam alimentos de origem animal
Comércio Medicamentos veterinários
Marketing produtos destinados para uso animal
Pretenção Salarial: 4.00000
Resumo Profissional: Instituto das Aguas do Paraná setor de outorgas de recursos hídricos,
Universidade Federal do Paraná projeto dos CMETL,analises fisico quimicas e microbiológicas
de alimentos, promotora de empresas de alimentos para animais de estimação e promotora de ve

Histórico
Profissional

Empresa: Instituto das Aguas do Paraná
Início (mês/ano): 11/2016
Término (mês/ano): 12/2018
Cargo: responsável pelo departamento de outorga dos recursos hídricos

Descrição: cadastro e encaminhamento dos pedidos de outorga aos técnicos para análise e
liberação, arquivamento de processos,
Empresa: UFPR/CMETL
Início (mês/ano): 08/2015
Término (mês/ano): 09/2016
Cargo: bolsista
Descrição: Formulação de licitações de produtos para o CMETL, análise físico químico e
microbiológica dos alimentos, recebimento, controle e preparo dos meios e produtos a serem
utilizados no laboratório de análise de controle de qualidade da água e alimentos.
Empresa: Grupo Pão de Açucar
Início (mês/ano): 02/2011
Término (mês/ano): 02/2012
Cargo: RT
Descrição: acompanhamento da produção de todos setores de de alimentos, treinamento da
equipe de manipuladores, acompanhamento das temperaturas e check list das lojas em geral.

Informações
Complementares

Cursos essencial financeiro- sebae Curso de administração de custos e formação de preço de
venda Curso de RT Curso de controle de pragas e vetores - Aprav Curso de manipulação de
produtos cárneos Curso em abatedor de bovinos, suínos e caprinos - Primaz Curso de
cromatografia basica Inglês basico Informática básico Empreendedora na Polishop membro do
movimento escoteiro desde 1985.

