
Agnes Lee 

Idade: 31 anos 

Estado Civil: Solteiro 

Nacionalidade: Brasileira 

Endereço: Rua Fernão Dias, nº 838 / apto.: 10, São Paulo-SP 

Telefone: (11) 98648-4100 / (11) 33445566 

E-mail: agnes.lee@meumail.com 

 

Objetivo 

 Técnico de Enfermagem 

 

Formação 

 Técnico de Enfermagem – Escola Técnica Florence Nightingale – Conclusão: 2010. 

 Auxiliar de Enfermagem – Escola Técnica Anna Nery – Conclusão: 2007. 

 

Idiomas 

 Inglês – Avançado – Centro Cultural Brasil Estados Unidos – Leitura, conversação e interpretação 

de textos e manuais técnicos. 

 

Experiência Profissional 

 2010-Atualmente – Hospital Cruz Vermelha  

 Cargo: Técnico de Enfermagem  

 Principais atividades: Atuação no setor de UTI, desenvolvendo atividades como a realização de 

procedimentos para auxílio de passagem de PAI, cateter venoso central (intracath / duplo lúmen). 

Administração e infusão de drogas vasoativas, psicotrópicos. Preparação e administração de 

medicamentos, punção de veias periféricas, passagem de sondas tipo nasogástricas, aplicações de 

clister e enteroclisma. Instalação de monitorização cardíaca e eletrocardiograma, instalação e 

manuseio de bombas de infusão. Montagem de box, bandeja de admissão, limpeza concorrente e 

terminal. Realização de curativos simples e complexos em técnica asséptica. 

 

 2009-2010 – Hospital Cruz Vermelha  

 Cargo: Auxiliar de Enfermagem 

Principais atividades: Atuação no setor de UTI, como auxiliar de enfermagem, tendo vasta 

experiência com cuidados intensivos, administração de medicamentos usados em unidades de terapia 

intensiva, drogas vasoativas, psicotrópicos, cuidados com trocas de fixações de tubos orotraqueais, 

traqueostomia, punção de veia calibrosa, curativos de diversos tipos, acompanhamento e suporte em 

passagem de sondas: nasogástrica, nasoenteral, de alívio, demora e vesical, aplicação de clister e 

enteroclisma, preparação e administração de medicamentos e vacinas, preparação de leitos, limpeza 

concorrente e terminal.  

 

Qualificações e Atividades complementares 

 Curativos Complexos – Anna Nery – Conclusão: 2011 – Carga Horária: 40 horas. 

 UTI Aduldo – Escola Anna Nery – Conclusão: 2011 – Carga Horária: 80 horas. 

 Curso APH – Escola Anna Nery – Conclusão: 2012 – Carga Horária: 60 horas. 
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