
Jauru Nunes de Freitas - Curriculum Vitae
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/jauru-freitas

Contato Whatsapp (32)984262588 ou ligue para (21) 980343873
e-mail : drjaurufreitas@hotmail.com

Olá,sou Médico formado há 20 anos pela Universidade Federal do
Rio Grande do Sul com vivências e experiências na saúde pública e
privada no Brasil e no Exterior. Gosto de ajudar a solucionar os
problemas das pessoas e sempre que possível aliviar suas dores.

https://www.linkedin.com/in/jauru-freitas-174b8550/


Identificação:

Nome : Jauru Nunes de Freitas

Data nascimento: 05/11/1971

Natural : Porto Alegre –Rio grande do sul

Filiação :

Mãe : Eloy Maria Nunes de Freitas

Pai : Roni Silva de Freitas

Endereço residencial atual: Estrada do Vidigal, 160 Cep 22450-230 – Vidigal - Rio de
Janeiro

Endereço local : Rua Panamá,67 - Bom Jesus - Porto Alegre

Estado civil: casado

Cônjuge : Vanessa Rodrigues Maia - Médica

Dependentes :

Pedro Henrique Brezolin de Freitas - 15 anos

Felipe Cairo Cavalcanti de Freitas - 12 anos

Lucas Maia de Freitas- 3 anos

Beatriz Maia de Freitas- 2 anos

Registros e documentos :

RG : 1037287636 – SSp Rs

CPF: 549465650-00

CREMERJ: 5289701-9 ativo

CREMERS 25.310 registro primário

CREMEB -16105



FORMAÇÃO PRINCIPAL  :

● Graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina ATM 001 na
Universidade Federal do Rio Grande do Sul –UFRGS - Porto Alegre
-ano 2000/2

● Hospital de Clínica -internato ,clinica médica e dermatologia
●
● Pós graduação em Dermatologia pelo CEMEPE/Hospital Eduardo de Menezes
●
● Pós graduado em Medicina e Cirurgia Estética pela Associação

Internacional de Medicina Estética TCC AS MANIFESTAÇÕES
ESTÉTICA CUTÂNEAS E SEUS DESAFIOS.

●
● Homologazione Medico Chirurgo Dermatologo Ordine Medici Veneto

/Piemonte /Italia.
●
● Mestrado  Dermatologia  Mediche e Chirurgiche universita Tor Vergata

-FACULDADE DE MEDICINA - ROMA

● Fellow consulente Médico adjunto Studio Michelangelo Merino - Milano
/Italia - 2004 à 2007

● Fellow consulente Médico adjunto Dottore Matteo Clementoni -
Milano/Italia - 2008 à 2010

●
● Pos graduação em marketing de serviços FGV – TC serviços

de saúde padrão de excelência.

● Mba FGV Marketing executivo –TC  Qualidade de serviços em

Saúde

● Auditoria Médica – Curso completo -AUDITOR CNEN, CAPERJ ,BRADESCO
● DE 2009 À 2013



Formação complementar :

● Curso de ATLS -
● Curso de ACLS -
● Curso de Atualização em emergências médicas - Pós graduação Einstein em

atividade
● Curso de fisiologia respiratória UNASUS
● Curso de Abordagem domiciliar em Cuidados paliativos Idosos UNASUS
● Abordagem dos problemas respiratórios dos adultos comum na atenção básica

UNASUS
● Abordagem familiar na atenção primária UNASUS
● Atualização no manejo clínico da Influenza UNASUS
● Atualização do manejo clínico da pessoa com Chikungunya UNASUS
● Dengue casos clínico para atualização e manejo UNASUS
● Doenças ocasionadas por vírus incluindo COVID-19 UNASUS
● Gestão do cuidado da saúde da família UNASUS
● Hanseníase na Atenção básica UNASUS
● Manejo clínico do COVI-19 na atenção especializada UNASUS
● Manejo de Tuberculoso na atenção primária UNASUS
● Prevenção e controle de infecções (PCI)  causadas pelo novo coronavírus UNASUS

EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS (resumido)

Estado do Rio Grande do sul :

Hospital Porto Alegre – Plantão auxiliar médico e Home care – de setembro
de 1998 a agosto de  2000.Rua Antônio Francisco Rocha, 100 - Azenha,
Porto Alegre - RS, 90050-010(51) 3228- 9344

Hospital de Caridade de Viamão – irmandade de Santa Catarina – Médico
plantonista PA – setembro de  2000 a novembro de 2002 . Rua Isabel Bastos, 138
- Centro Viamão - RS, 94410-250(51)  3485-3440

Hospital São Jerônimo –Sociedade educação e caridade – Médico Plantonista
PA – Outubro de 2000 a  novembro de 2002. Rua Rio Branco, 1008 – Centro
CEP 96700-000 - São Jerônimo/RS Fone: (0xx51) 651.1177 E-mail:
hsj@hsjeronimo.com.br

Porto Alegre Clínicas – Ambulatório e eventos Unimed – outubro de 2000 a
janeiro de 2003. Avenida Farrapos, 629 - Floresta Porto Alegre - RS, 90220-004
(51))51 3287-3628



Estado da Bahia :

Club Med Trancoso – Médico chefe enfermaria ,auditoria – julho de 2004 a
junho de 2005. Fazenda Taipe Trancoso Km 18 | Porto Seguro, Trancoso,
Bahia

Serviço Emergência Aeroportuária – Aeroporto Internacional de Porto
Seguro – Médico supervisor – abril de 2002 a dezembro de 2005.Estrada do
aeroporto ,Sn .(xx) 73 32881880

Secretaria Municipal de Saúde Porto Seguro – Médico Plantonista PA –
janeiro de 2009 a janeiro de  2010.Rua Alfredo Dutra,01- centro porto seguro –
73 32881080

Polínica Municipal de Porto Seguro - Médico dermatologista coordenador do
ambulatório de  média e alta complexidade coordenando atendimentos aos
pacientes da APS .2017 à 2020.

Estado do Rio de Janeiro :

At home – Home Care – Médico visitador  – fevereiro de 2010 a novembro
de 2010. Av Ernani Amaral Peixoto, 875 Bairro: Centro Niterói - RJ - CEP
2402007. Tel.: (21) 2622-0204

Bandeirantes Emergências Médicas BEM – UTI móvel/ HOME CARE  Lagoa –
Fevereiro de 2011 a abril de 2011.

Copacabana Medical Center – Life place – Médico e Diretor técnico – julho
de 2010 a dezembro de 2012 .Av  Nossa senhora de Copacabana,782 ,3
andar – 21 34595990

AUDIMED –Auditoria Médica e regulação ,auditoria de contas ,gestão de
contas OPME para CNEN  ,CABERJ,UNIMED – período de julho de 2012 a
fevereiro de 2013.

Prefeitura do Rio de Janeiro – Unidade de Clinica de Familia Rodrigo
Roig /Prefeitura do Rio de Janeiro /complexo do  alemão – Médico
/Dermatologia Sanitária e ESF .Carga horária 20 horas .2014 - 2018

Prefeitura do Rio de Janeiro - Coordenadoria da Emergência Regional
,Complexo do alemão - 2019 - 2020



ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICAS :

Coordenador Ambulatório de laser e fotomedicina – Coordenador – em

atividade  na Academia de Cosmiatria Avançada - Av Rio branco ,53 centro

do Rio de janeiro - www.academiadecosmiatriaavancada.com.br

Diretor do Grupo de dermatologia Avançada – Diretor médico e coordenador de ensino
e pesquisa  - em atividade -

www.grupodermatologiaavancada.com

Academia Brasileira de Dermatologia - Professor livre docente disciplina
Dermatologia Sanitária na Atenção primária APS - Em atividade

CONHECIMENTO DE INFORMÁTICA E INFORMÁTICA MÉDICA

Pacote Office - domínio completo
Windows - domínio completo
Google Suite- domínio completo
Curso de T.I -  formação e capacitação certificada UNIP
Programação e desenvolvimento front e Back End - HTML ,MsQl ,Rss, Wordpress,-
UNIP
Doutorado em informática Médica - Medicina e Saude publica - Em andamento

IDIOMAS E VIVÊNCIAS :

Espanhol – Curso de formação de idiomas do Centro de Estudos – porto alegre /RS

–1995 -fluente

Inglês  -  English Club – Nível avançado –porto alegre RS -CERTIFICADO TOEFL 2008

Italiano – Associazione Italo Brasileira – Nivel Avançado –

fluente  - Intercâmbio Brasil/ Chile - Espanhol ,3 meses - VI

Région - Rancágua



Intercambio Brasil /Itália 2003 à 2008 - Com vivências em

Milano ,Roma e Verona associada à estágio Médico.

Intercâmbio Europa - Cambridge - Vivências na Universidade

de Cambridge - Medicina -Inglês Médico

MEU PERFIL PESSOAL

∙ Médico dinâmico atualizado.
∙ Linguagem clara e objetiva.
∙ Colaborador e apreciador do trabalho em equipe.
∙ Senso claro de liderança.
∙ Atitude pró ativa.
∙ Gosta de aprender.
∙ Rigoroso com métodos e protocolos .
∙ Bom gosto e senso de organização apurados .
∙ Atua fortemente dentro de diretrizes que permitam fluir o cumprimento das
tarefas,papéis e funções .

MEU PERFIL COMO MÉDICO……………………………….

Atendo de maneira personalizada
Prefiro avaliar lesões e manifestações cutâneas sempre antes de definir os procedimentos.
Costumo solicitar exames pré operatórios
Todos os pacientes são previamente informados e assinam termos de informação sobre
procedimentos.
Utilizo com maestria tecnologias LASER de alta potência e EBDS
Domino a dermatologia sanitarista e doenças imune relacionadas com a pele humana.



INTERESSE E DISPOSIÇÃO :

“Estou interessado em desenvolver uma atividade médica profissional
dentro de ambientes  corporativos que busque a qualidade, que deseje
estar  em constante crescimento ,mantendo o respeito e o interesse com
seus colaboradores e  com foco na atenção e cuidados à população.

Desejo atuar numa empresa que deseje servir da melhor forma ao seus
objetivos de  reintegração da dignidade por meio da saúde coletiva e por fim
que tenha prestígio no mercado  brasileiro de assistência à saúde.

Meu interesse é realizar atividades onde o potencial médico e gestor estão
aliados e seguir  carreira com êxito se possível expandindo e podendo
utilizar meus melhores  conhecimentos

Estou disposto a desenvolver atividades de atendimento,gerenciamento
,controles de saúde,tenho total condições de gerenciar e liderar  equipes
com naturalidade e sem pressão. .Tenho total habilidade para
orientações,capacitar, palestras e promover o desenvolvimento de materiais
e campanhas educativas e, se caso necessário,estou disponível para
treinamento e capacitações segundo a necessidade da  empresa.

Jaur� Nune� d� Freita�


