Rogerio Teixeira Morais de Oliveira
Objetivo
Exercer o cargo de Biomedico com exelencia, mostrando um otimo desempenho as
atvidades designadas a mim.

Perfil profissional
Biomédico, possuo experiencia em microbiologia, hematologia, urinalise, bioquímica,
coleta, recepção e triagem de amostras. Possuo também experiencia com equipamentos e
maquinas utilizadas em laboratório de analises clinicas.

Formação
•

Escolaridade
Formação superior completa.

•

Graduação
Biomedicina, Centro universitário de Brasília (junho/2016) - concluída.

•

Pós-Graduação – Especialização
Microbiologia, instituto IB (dezembro/2017) - cursando.

•

Cursos Complementares
Primeiros socorros, UniCEUB (outubro/2014) - concluída.
Curso de Interpretação de Exames Laboratorial, UNICEUB – Centro Universitário de
Brasília (junho/2014) – 100 horas concluídas.
Epidemiologia e Saúde Pública, CENED (março/2013) – 100 horas concluídas.
Estética, UNICEUB – Centro Universitário de Brasília (outubro/2014) - 30 horas
concluídas.
Toxicologia forense, renova (maio/2012) – 20 horas concluídas.
Inglês, Cafran (novembro/2010) – 300 horas concluídas.

Idiomas
Espanhol: leitura básica, escrita básica, conversação básica.
Inglês: leitura intermediária, escrita intermediária, conversação avançada.

Histórico profissional
•

BioAnalitico – de agosto/2017 até o presente momento.
(Microempresa no seguimento de consultoria e gestão laboratorial)

Gerente de comunicações

Negociação e captação de clientes, organização e divulgação de serviços.
•

CAC- UniCEUB - de janeiro/2016 a junho/2016
(Empresa de médio porte no segmento saúde, hospitalar e laboratorial)

Biomédico Estagiário
Estagiário em todas áreas de analises clinicas.
•

Labocien - de fevereiro/2011 a novembro/2014
(Empresa de médio porte no segmento assistência médica)

Estagiário Acadêmico
Estagio na área de microbiologia, imunologia, hematologia, biotério, parasitologia,
biologia molecular e bioquímica.
•

Santa Lucia - de junho/2014 a setembro/2014
(Empresa de grande porte no segmento assistência médica)

Estágio em microbiologia
Estagiário na área de microbiologia
Estagiário Acadêmico
Estagiário na área de hematologia, urinalise, bioquímica, imunologia, coleta recepção e
triagem de amostras.
Experiência com equipamentos laboratoriais
•

Integra 400plus, bioquímica.

•

BC-2800Vet, contador de hemácias.

•

Analisador de eletrólitos 9180.

•

Bact/Alert 3D, hemocultura.

•

ELECSYS e COBAS 411, imunologia.

•

CLOtimer, coagulograma.

Outros objetivos
•

Região de trabalho
Preferência pela região do Distrito Federal, ou cidades em um raio de até 150 km.
Aceita considerar propostas de outras regiões.
Aceita viajar pela empresa.

Informações complementares

Sou comunicativo, proativo, trabalho bem em grupo, possuo espirito de liderança e
criatividade. Tenho facilidade em lidar com pacientes e também com as dificuldades
encontradas no dia a dia no ambiente de trabalho, sou perfeccionista e organizado.

