
Dados Pessoais

João Nunes Ribeiro de Sá

Brasileiro, casado, 35 anos.

Ceilândia, DF – CEP 72250-030

Contatos: (xx) 552073479/ (xx) 

556372601

E-mail: jnrs@gmail.com 

 linkedin.com/in/joaonunes Linkedin:

Olha a Dica

Aqui nos dados pessoais inclua 
somente dados simples como 
nome, endereço, contato, estado 
civil e data de nascimento ou 
idade.

Não é necessário incluir números 
de documentos pessoais.

Fotos no currículo – Nós do Hospital São Francisco 
valorizamos mais o seu potencial profissional que a 
aparência física. Todavia, se for de seu interesse  
incluir a foto seja cauteloso e coloque uma que reflita 
responsabilidade e seriedade.

Não recomendamos fotos de sites de 
relacionamentos e/ ou casuais.
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2 Objetivo

Auditoria de contas médicas 

hospitalares.

Olha a Dica

Seja simples e direto. Diga com o 
que deseja trabalhar, quais as 
suas áreas de atuação e não em 
quais cargos. 

Evite características pessoais 
abstratas, tais como “carismático” 
e “dedicado”.

Form
ação
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Pós-Graduação em Auditoria Hospitalar 

(2010)

Graduação em Enfermagem (2009)

Espanhol fluente (2006)

Na formação, coloque de forma clara e 
objetiva sua escolaridade (grau)/ em 
qual área e data de conclusão.
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Resumo de Qualificações 4
Auditoria de contas hospitalares – análise de contas, organização de 

prontuários, relacionamento com clientes externos (operadoras de saúde) e 

internos (colaboradores e médicos), negociação com clientes, habilidades com 

sistemas de gestão hospitalar, e com XML.

Este espaço é dedicado para você informar suas 
competências, aquilo que você sabe fazer de melhor e 
que esta ligado aos seus objetivos na empresa.
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Experiências Profissionais 5

08-2014/Atual – Hospital “de A a Z”

Cargo: Enfermeiro Auditor

Atividades: auditoria das contas hospitalares, realizando correções quando 

necessárias a fim de evitar glosas. Organização e fechamento dos prontuários. 

Relacionamento e negociação com convênios e parceiros etc. 

05-2013/ 08-2014 – Hospital “a CURA”

Cargo: Enfermeiro Auditor

Atividades: auditoria das contas hospitalares, realizando correções quando necessárias a fim 

de evitar glosas. Organização e fechamento dos prontuários. Relacionamento e negociação 

com convênios e parceiros. Participação ativa no processo de Acreditação Hospitalar – ONA 

etc. 

01-2011/ 01-2013 – Hospital “da 

Vovozinha”

Cargo: Acadêmico de Enfermagem

Atividades: auxílio na análise de contas 

médicas, organização de prontuários, 

elaboração de protocolos etc.

No campo das experiências 
profissionais, inclua o cargo,  o 
período e as atividades 
desenvolvidas.

Mas lembre-se, seja objetivo e claro.
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Prin
cipais Realiza

ções
6

· Confecção de protocolos e formulários de controle 

de contas médicas, conforme exigências da ONA;

· Elaboração de instruções de trabalho da auditoria;

· Apresentação de proposta para rever carteira de 

clientes que não geravam lucro para a empresa, 

somente desgastes nos atendimentos.

Nas principais realizações o  candidato pode colocar 
o que fez de diferente. Além das atividades rotineiras, 
em que você se destacou? 

Olha a Dica

Dicas 
para

Seu
Currículo

Por Elisa Monteiro
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