
Bárbara Pontes Dias 
(11)96998-3458 

 
Sobre 
Data de nasc: 06/10/1991 
Estado civil: Solteira 
End: Av. Aprígio Bezerra da Silva, 1335 – Chácara Agrindus 
Cidade: Taboão da Serra 
 
Formação 
Pós-Graduação em Gestão da qualidade e controle higiênico-sanitário de alimentos – Instituto 
Racine –2019/ 2020 
Graduação em Nutrição – Centro Universitário São Camilo – 2011/ 2015 
 
Experiência 
Verde Brasil – LOPES E ALEXANDER PRODUTOS NATURAIS LTDA – 02/2018 a 12/2018 
Loja de produtos naturais de pequeno porte 
Auxiliar de informação nutricional 
 
✔ Elaboração de postagens para mídias sociais; 

✔ Efetuar vendas; 

✔ Planejamento de compras; 

✔ Controle de estoque e fiscal pelo sistema Control P. 
 
Mundo Verde – GRONA COM PRODUTOS NATURAIS LTDA EPP – 06/2016 a 01/2018 
Rede de lojas de produtos naturais 
Auxiliar de informação nutricional 
 

✔ Cumprir metas de vendas e controle de qualidade dos produtos; 

✔ Controle estoque e fiscal pelo sistema Microvix; 

✔ Relacionamento com o cliente; 

✔ Controle sanitário. 
 
Juice Me – IGOR MACEDO CASA DE SUCOS ME – 12/2015 a 06/2016 
Empresa de pequeno porte do ramo alimentação 
Auxiliar de informação nutricional  
 
✔ Relacionamento com o cliente, explicar e efetuar venda; 

✔ Abertura e fechamento de caixa. 
 
Hospital Adventista de São Paulo – 02/2015 a 04/2015 
Hospital de médio porte 
Estagiária de nutrição 
 
✔ Analisar cardápio; 

✔ Realizar a triagem nutricional; 

✔ Controlar o consumo e adequação das dietas enterais. 
 
Clinica Bodyhealth – Body Health Clínica de nutrição, fisioterapia e educação física LTDA –              
09/2014 a 11/2014 



Clínica de saúde 
Estagiária de nutrição 
 
✔ Auxiliar da clínica; 

✔ Elaboração de materiais para consulta. 
 
GRSA – GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA – 08/2014 a 09/2014 
Empresa de serviços de alimentação  
Estagiária de nutrição 
 
✔ Auxiliar na supervisão dos funcionários; 

✔ Verificar a validade do estoque seco e câmaras; 

✔ Acompanhar o recebimento de produtos. 
 
Associação Prato Cheio – 04/2014 a 06/2014 
Entidade assistencialista 
Estagiária de nutrição 
 
✔ Avaliar e diagnosticar população alvo; 

✔ Promover educação e orientação nutricional. 
 
Hospital Geral de Carapicuíba – 02/2014 a 04/2014 
Hospital de grande porte 
Estagiária de nutrição 
 
✔ Análise de processos produtivos; 

✔ Colaborar execução das avaliações nutricionais. 
 
Novotel Jaraguá – Hotelaria Accor Brasil – 11/2012 a 05/2013 
Empresa hoteleira 
Estagiária de nutrição 
 
✔ Realizar procedimentos de controle; 

✔ Acionar equipe especializada quando necessária. 
 
Prefeitura do Município de Jandira – 08/2011 a 11/2012 
Repartição publica 
Estagiária de nutrição 
 
✔ Verificar e avaliar a dieta prescrita nos prontuários; 

✔ Acompanhar a diagnostico e evolução nutricional do paciente; 

✔ Promover a educação nutricional; 

✔ Orientar equipe SND. 
 
Contato 
Telefone: (11)3691-4904 
e-mail: barbarapontesdias@gmail.com 


