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Dados Pessoais

Data de Nascimento : 24/09/1996
País: Brasil
Estado: Paraná
Cidade: Guarapuava
Endereço: Rua Diadema n° 364
Bairro: Industrial
CEP: 85053-380
Telefone: (42) 36243-557
Celular: (42) 98808-9115
email: jady.larissa@hotmail.com
RG: 13.093.717-9
CPF: 083.728.819-36

Formação
Acadêmica

Profissão: Médico Veterinário
Grau Formação: Formação superior completa
Instituição: Centro Universitário Campo Real
Estado: Paraná
Conclusão: 02/2019

Objetivos

Objetivos: Trabalhar na área de pequenos animais.
Área(s) de Interesse:
Cirurgia em animais de companhia
Responsabilidade técnica em clínicas de pequenos animais
Responsabilidade técnica em hospital de pequenos animais
Pretenção Salarial: 4000
Resumo Profissional: Realizei estágios nas áreas de clinica médica e cirúrgica de animais de
companhia e clinica e manejo de animais silvestres e selvagens e equinos.

Histórico
Profissional

Empresa: Beto Carrero World
Início (mês/ano): 08/2018
Término (mês/ano): 09/2018
Cargo: Estagiária do Zoológico
Descrição: Era realizado o manejo com os animais silvestres e selvagens (ex: condicionamento
de elefantes), além de eventuais tratamentos em alguns animais do zoológico. Também era

realizado o tratamento clinico dos equinos do parque que apresentavam alguma injúria
Empresa: Clínica Veterinária Arca de Noé
Início (mês/ano): 09/2018
Término (mês/ano): 10/2018
Cargo: Estagiária
Descrição: Era feito o acompanhamento das consultas e exames de imagem realizado na clínica,
além de auxiliar no tratamento dos animais internados.
Empresa: Departamento Real Vet
Início (mês/ano): 05/2018
Término (mês/ano): 05/2018
Cargo: Estagiária
Descrição: Realizado o auxilio nas cirurgias e anestesias de pequenos animais atendidos na
clínica escola.

Informações
Complementares

Possuo curso de inglês nível intermediário pela escola Wizard Idiomas, realizei minicursos
oferecidos pela faculdade de Terapias complementares em animais, Urgência e Emergência em
animais de companhia e Exame Andrológico em equinos. Participei de várias semanas
acadêmicas oferecidas pela instituição, além de ter participado do Congresso Internacional
Medvep de Especialidades Veterinárias em 2017. Fui monitora de Anatomia Veterinária I e II e
participei de dois encontros de iniciação cientifica promovidos pela faculdade com apresentação
dos painéis Parvovírus Canino e Rangeliose. Também realizei outros estágios nas áreas de
clínica medica e cirúrgica de pequenos animais.

