
Pessoal

Nome
Jo Brown

Endereço
123 Beeston Fields Drive, Beeston,
Nottinghamshire 
NG9 3DB Nottinghamshire

Número de telefone
0123 456 7890

Email
exemplos@cvmaker.pt

Interesses

Voluntariado

Caminhadas

Aptidões

Avaliação de pacientes

Cuidado aos pacientes

Controlo de infeções

Cateterização

Recolha de colheitas/amostras de
sangue

Desenvolvimento de planos de
cuidados a doentes

Nutrição dos pacientes

Formação do paciente e da família

Suporte básico de vida

Ressuscitação cardiopulmonar

Software médico

Cuidados

Compaixão

Coragem

Comunicação

Compromisso

Competência

Pensamento crítico

Jo Brown

Uma enfermeira compassiva, motivada e entusiasta que assegurará sempre os melhores cuidados aos seus
pacientes. Tenho formação e experiência no trabalho com doentes com cuidados agudos e crónicos e
cuidados médicos de emergência. Tenho um diploma de enfermagem avançado e referências para
confirmar as minhas competências e experiência. Pretendo aprofundar os meus estudos no tratamento de
doentes com doenças agudas e crónicas.

Enfermeira
Hospital da Luz, Lisboa

O cuidado diário de pacientes adultos do sexo feminino e masculino com condições médicas agudas e
crónicas dentro de um ambiente ocupado.
Os deveres incluem ‑

Avaliação e monitorização do estado e necessidades dos doentes de forma a prestar os melhores
cuidados e conselhos
Observação e interpretação dos sintomas e comunicação dos mesmos aos médicos
Colaboração com médicos e enfermeiros na concepção de tratamentos individualizados para doentes
Ajuste e administração de medicamentos e fornecimento de tratamento de acordo com as ordens do
médico
Administração e monitorização de infusões intravenosas
Execução de procedimentos de rotina, tais como medição da pressão arterial, pulso, injeções, etc.
Recolha de amostras de doentes e registo de resultados ou envio dos mesmos para laboratórios
Preenchimento das fichas dos doentes e registo dos detalhes do tratamento
Fomentação de um ambiente de apoio e compaixão para os doentes e suas famílias
Limpeza de forma a manter uma excelente higiene (equipamento de descontaminação, sanitização de
superfícies, preparação de camas, etc.)
Supervisão e formação do pessoal de enfermagem júnior
Organização e gestão de cargas de trabalho e rotação de turnos
Expansão contínua de conhecimentos e competências

Nov 2015 - Presente

Enfermeira
Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, EPE, Lisboa

Trabalho com todos os aspetos do tratamento e cuidados de emergência.
Deveres incluídos ‑

Prestação de cuidados médicos imediatos em situações de emergência
Assistência aos médicos durante procedimentos de emergência
Avaliação e monitorização do estado e necessidades dos doentes de forma a prestar os melhores
cuidados e conselhos
Observação e interpretação dos sintomas e comunicação dos mesmos aos médicos
Colaboração com médicos e enfermeiros na concepção de tratamentos individualizados para doentes
Ajuste e administração de medicamentos e fornecimento de tratamento de acordo com as ordens do
médico
Execução de procedimentos de rotina, tais como medição da pressão arterial, pulso, injecções, etc.
Preenchimento de fichas de doentes e registo dos detalhes do tratamento
Fomentação de um ambiente de apoio e compaixão para os doentes e suas famílias
Limpeza de forma a manter uma excelente higiene (equipamento de descontaminação, sanitização de
superfícies, preparação de camas, etc.)
Supervisão e formação de assistentes de enfermagem
Expansão contínua de conhecimentos e competências

Jan 2011 - Out 2015

Enfermeira Auxiliar
Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE, Amadora

Assistência aos enfermeiros registados com cuidados diários a doentes com uma vasta gama de condições
que exigiam tratamento ambulatório.
Deveres incluídos ‑

Cuidados pessoais do paciente

Dez 2004 - Dez 2007

Experiência profissional



Verificação de sinais vitais
Tratamento de feridas e curativos
Apoio às necessidades de mobilidade
Registo dos detalhes do tratamento dos pacientes à mão e através da introdução de dados no sistema
informático
Recebimento e fornecimento de relatórios verbais sobre os pacientes no início e no fim de cada
tratamento
Preparação dos doentes para o transporte para outros hospitais para tratamento posterior, quando
necessário
Manutenção doméstica para manter uma excelente higiene (equipamento de descontaminação,
sanitização de superfícies, preparação de camas, etc.)
Manutenção de um ambiente de trabalho seguro

Mestrado em Enfermagem
Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, Lisboa

Set 2009 - Jun 2013

Licenciatura em Enfermagem
Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa, Lisboa

Fev 2002 - Nov 2004

Prémio pelo Esforço e Realização Notáveis

Ricardo Mendes - Diretor de Enfermagem
0333 222 999
rmendes@example.com

Hospital da Luz

Dra Ana Vasconcelos - Chefe de Enfermagem
0555 7770 8888
avasconcelos@example.com

Centro Hospitalar
Universitário Lisboa

Norte, EPE

Dr Carlos Saraiva - Enfermeiro Sénior
0555 3333 4444
csaraiva@example.com

Hospital Prof. Doutor
Fernando Fonseca,

EPE

Cátia Fonseca - Enfermeira
0357 951 0000
cfonseca@example.com

Hospital Prof. Doutor
Fernando Fonseca,

EPE

Formação e Qualificações

Conquistas

Referências


	Jo Brown
	Pessoal
	Experiência profissional
	Enfermeira

	Interesses
	Aptidões
	Enfermeira
	Enfermeira Auxiliar

	Formação e Qualificações
	Mestrado em Enfermagem
	Licenciatura em Enfermagem

	Conquistas
	Referências
	Ricardo Mendes - Diretor de Enfermagem
	Dra Ana Vasconcelos - Chefe de Enfermagem
	Dr Carlos Saraiva - Enfermeiro Sénior
	Cátia Fonseca - Enfermeira



