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Formação 

Académica 

Licenciatura em Enfermagem Veterinária 

Escola Superior Agrária de Elvas - Instituto Politécnico de Portalegre 

2012-2015 

Pós-graduação em Biologia da Conservação 

Universidade de Évora 

2016-2017 

Licenciatura em Biologia 

Faculdade de Ciências de Lisboa 

Início - 2019/2020 

 

Perfil 

Professional 

 

Procuro oportunidades que me permitam crescer e ter novas experiências para 

expandir os meus conhecimentos. Sou responsável, motivada, tenho vontade de 

aprender, boa capacidade de socialização e espírito de equipa. 

 

Experiência 

Professional 

 

Trabalho  

Enfermeira Veterinária, Hospital Veterinário da Arrábida, Azeitão 

Funções e atividades – receção, internamento, auxílio nas consultas, auxílio na 
radiologia, manutenção e gestão da clinica. 
13 de Agosto a 24 de novembro, 2018 

 

Trabalho  

Enfermeira Veterinária, Clinica Veterinária de Santo André, Barreiro 

Funções e atividades – receção, auxílio nas consultas, limpeza e esterilização de 
material, acompanhamento dos pós-cirurgicos, auxílio na radiologia, manutenção e 
gestão da clinica, gestão dos animais em hotel. 
1 de julho a 31 de julho, 2018 

 

Trabalho 

Enfermeira Veterinária, Clinica Veterinária Vetexoticos, Almada 

Funções e atividades – receção, auxílio nas consultas, preparação dos animais para 
cirurgia, auxílio nas cirurgias, limpeza e esterilização de material, acompanhamento dos 
pós-cirurgicos, auxílio na radiologia, manutenção e gestão da clinica. 



1 de Setembro a 25 de setembro, 2017 

 

Part-time fim de semana (mês de julho completo)  

Enfermeira Veterinária, Clinica Veterinária Infante Santo, Lisboa 

Funções e atividades – receção, auxílio nas consultas, preparação dos animais para 
cirurgia, auxílio nas cirurgias, limpeza e esterilização de material, acompanhamento dos 
pós-cirurgicos, auxílio na radiologia, manutenção e gestão da clinica, banhos. 
1 de março a 10 de setembro, 2016 

 

Estágio Voluntário  

Enfermeira Veterinária, Exoclinic, Lisboa 

Funções e atividades – receção, auxilio nas consultas, maneio dos animais internados, 
manutenção e gestão da clinica. 
28 de março a 30 de abril, 2016 

 

Estágio Voluntário  

Enfermeira Veterinária, Hospital Veterinário da Lusófona, Lisboa 

Funções e atividades – todo o trabalho de enfermagem. 
De 1 a 29 de fevereiro, 2016 

 

Estágio Curricular  

Enfermeira Veterinária, Hospital Veterinário da Lusófona, Lisboa 

Funções e atividades – auxílio nas consultas, preparação dos animais para cirurgia, 
auxílio nas cirurgias, limpeza e esterilização de material, acompanhamento dos pós-
cirurgicos, administração de medicação aos internados, colheita de sangue, colocação 
de cateteres, auxílio na radiologia. 
20 valores 

1 de março a 30 de junho, 2015 

 

Estágio Curricular 

Enfermeira Veterinária, Clínica Veterinária de Santo Onofre, Elvas 

Funções e atividades – cesariana de bovinos, cirurgia de bovinos, auxílio nas consultas, 
tuberculinização, desparasitação e vacinação de bovinos, cirurgia em pequenos 
animais. 
18 valores 
12 a 24 de janeiro, 2015 
 

Estágio Curricular  

Enfermeira Veterinária, Hospital Veterinário do Restelo, Lisboa 

Funções e atividades – cirurgia de animais de companhia, monitorização e 
acompanhamento no pós-cirurgico. 
16 valores 

9 a 20 de junho, 2014 

Estágio Voluntário 

Enfermeira Veterinária, IBEROVET – Clínica Veterinária de Alcochete, Alcochete 

Funções e atividades – atendimento ao público, consultas de animais de companhia e 

equinos, domicílios a equinos, cirurgias em animais de companhia. 

1 de agosto a 7 de setembro, 2013 



 

 

 

Educação e 

Formação 

Seminários 

▪  “3º Congresso Internacional de Enfermagem Veterinária – Profilaxia e 

Cuidados Hospitalares em Enfermagem Veterinária”, outubro de 2013 em 

Elvas 

▪ Palestra com Karen Pryor e Claudia Estanislau, “Comportamento animal – 

treino com clicker”, setembro de 2013 em Lisboa 

▪ Seminário Comportamento e Bem-estar animal CEVA, 24 março de 2015 em 

Azeitão 

▪ XXIII Congresso Nacional APMVEAC, junho de 2015 em Lisboa 

▪ “4º Congresso Internacional de Enfermagem Veterinária – Comportamento 

Animal e Terapias Complementares”, outubro, 2015 em Castelo Branco 

▪ IV International Conference FAUNA, novembro, 2015 em Lisboa 

▪ IV Simposio de selvagens e exóticos, novembro, 2015 em Vila Real 

▪ Ciclo de palestras da FAUNA, março, 2016 em Lisboa 

▪ XVI Congresso da Sociedade Portuguesa de Etologia, novembro, 2019, Porto 

 

Cursos 

▪ “Primeiro curso de Fisioterapia e Reabilitação em animais de companhia”, 14 

valores, fevereiro de 2015 no HVA em Azeitão 

▪ “Urgências e cuidados hospitalares em animais exóticos”, outubro de 2013 em 

Elvas 

▪ “Atendimento ao cliente”, novembro, 2014 em Elvas 

▪ Formação em animais exóticos “modulo AVES”, agosto de 2015 na Exoclinic 

▪ “Treino Low-Stress em equinos”, outubro, 2015 em Castelo Branco 

▪ “Training course on large mammal ecology - DEARWOLF”, agosto, 2016 em 

Bragança 

▪ Workshop de pensos e cicatrização de feridas, Janeiro, 2018, Elvas 

 

Voluntariado 

▪ Lxcras – centro de recuperação de animais silvestres de Lisboa, Agosto, 

2015 

▪ Hospital Veterinário da Lusofona, Fevereiro, 2016 

Aptidões 

Informáticas 
Conhecimentos ao nível do Microsoft Word, Excel, Powerpoint. Conhecimentos ao 

nível das linguagens de programação R. 

Aptidões 

Artísticas 3 anos de equitação. 

Línguas Curso de Inglês de nível B1.2 de acordo com “Common European Framework of 

Reference for Languages”, 17 valores em 20, Março de 2015 

Carta de 

Condução 

Carta de condução de categoria B 


