
 

RAIMUNDA FERNANDA DE SOUSA FURTADO 

Brasileira, solteira, 27 anos 

Avenida Ruth Passarinho, s/n 

Centro – Bonito – PA 

Telefone: (91) 98536-3068, 98472-3517 

E-mail: fernandafurtado03.ff@gmail.com 

 

OBJETIVO 
 

 

Procuro novos desafios profissionais e uma efetivação no mercado, tendo 
o desenvolvimento de minhas habilidades e a geração de resultados como 

objetivo, viabilizando um crescimento qualitativo e quantitativo para a 

empresa. 

 

 

FORMAÇÃO 
 

 

 Ensino Médio Completo, conclusão em 2009. 

 Técnico em Agropecuária. IFPA- Castanhal, conclusão em 2013. 

 
 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 

 
 

 2013-2014 – São Salvador Alimentos  

Cargo: Auxiliar de  Produção  

    Principais atividades: Auxiliar no mercado interno com função de 

manter sempre a qualidade da embalagem do produto final. 

 

 2015-2017 – Mejer Óleos E Gordura Vegetais 

    Cargo: Auxiliar técnico da garantia da qualidade I 

Principais atividades: Monitoramento de perdas e qualidades sob o 

processo de extração de óleo de palma e palmiste bruto; 

Coletas de amostras para extração química; 

Embarque e desembarque de óleo de palma e palmiste bruto; 

Medição de tanques que continham óleo Bruto;  
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 2017-2018– Mejer Óleos E Gordura Vegetais  

    Cargo: Assistente  técnico da garantia da qualidade I 

Principais Atividades: Monitoramento sob as perdas e a qualidade da matéria 

prima;  

    Fechamentos de relatórios de perdas, qualidade e  produção; 

    Preparo de soluções para análises,  

    Organização de arquivos e fechamentos de laudos de qualidade; 

    Liberação de lotes para refino; 

    Liberação de laudos de embarque de óleo bruto; 

    Tratamento de água da caldeira de toda área de produção; 

    Levantamento de estoques de insumos; 

    Acompanhamento de processos de Produção, mantendo a organização e a        

    qualidade em todo os pontos de extração. 

 

 

QUALIFICAÇÕES E ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 

 

 Informática – básica e avançada. 

 Formação de Brigada de Incêndio  – SHAMMAH (2018). 

 Curso de Prevenção de Acidentes do Trabalho – CARL (2017) 

 Curso de Boas Práticas de Fabricação- MEJER (2018). 

 
 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 
 

 Disponibilidade para mudança de cidade ou estado de imediato. 

 


