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FORMAÇÃO ACADÊMICA: 
 

 
Graduação: Bacharel em Nutrição (2015– 2018) Instituição: Universidade de Franca 
 
Pós-Graduação : Prescrição em Fitoterápicos 
Instituição: Faculdade Metropolitana ( Conclusão 05/2022) 
 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL : 
 
 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCA – SP 
 
Cargo : Nutricionista/ Responsável Técnico do PNAE 
Período: 07/2019 até o momento 
Função: Compete ao  nutricionista responsável técnico (RT) assumir as atividades de 

planejamento,  coordenação,  direção,  supervisão  e  avaliação de  todas as  ações de alimentação e 
nutrição no âmbito da alimentação escolar. avaliação do estado nutricional dos estudantes atendidos 
pelo PNAE Também realizar a a identificação de indivíduos com necessidades nutricionais 
específicas; a  realização de ações de educação  alimentar e nutricional para  a comunidade  
escolar,  articuladas  com a  coordenação pedagógica da escola; o  planejamento  e a  coordenação  
da aplicação do  teste  de  aceitabilidade;  a elaboração e implantação do Manual de Boas Práticas de 
acordo com a realidade de cada unidade escolar; a interação com os agricultores familiares e 
empreendedores familiares rurais de  forma  a conhecer a produção  local,  inserindo estes 
produtos  na alimentação escolar; o planejamento e acompanhamento dos cardápios da alimentação 
escolar, entre outras. 
 
Cargo : Chefe do Setor de Nutrição  
Período: 03/02/2021 até 22/10/2022 
Função:Orientar e supervisionar as atividades técnico-administrativas da Alimentação Escolar  Responsabilizar-
se pela elaboração e coordenação da programação de trabalho e distribuição dos serviços às suas equipes 
Responsabilizar-se pelo cardápio da Merenda Escolar; . Proceder ao acompanhamento e avaliação do 
Programa de Alimentação Escolar;  Avaliar a aceitabilidade de novos produtos a serem inseridos no 
cardápio da alimentação escolar;  Orientar e capacitar toda equipe escolar promovendo a educação 
nutricional;  Interagir, orientar e participar do CAE – Conselho de Alimentação Escolar no exercício de 
suas atividades;  Identifi car crianças portadoras de patologias e defi ciências associadas à nutrição para 
a execução do cardápio do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar);  Desenvolver e/ou 
elaborar especifi cação para os editais de licitação de gêneros alimentícios utilizados no PNAE 
(Programa Nacional de Alimentação Escolar), com avaliações de testes culinários, de aceitabilidade e 
sensoriais para aprovação do mesmo, emitindo laudo de análise;  Capacitar os manipuladores de 
alimentos, atualizando o conhecimento referente às normas sanitárias, de preparo das refeições 
relacionadas à execução do cardápio e atividades afi ns;  Executar tarefas afi ns e ou determinadas pelo 
seu superior hierárquico  
 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA – SP 
 
Cargo : Técnica de Enfermagem/ Socorrista SAMU 
Período: 01/02/2016 até o momento 
Função: Assistir o enfermeiro no planejamento das atividades de assistência, no cuidado ao paciente 

em estado grave, na prevenção e na execução de programas de assistência integral à saúde e 
participando de programas de higiene e segurança do trabalho, além, obviamente, de assistência de 
enfermagem, excetuadas as privativas do enfermeiro. 


