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Objetivo 
Farmacêutica R.T ou Assistente em Farmácia Comercial , realizando tarefas específicas de 
dispensação, controle, armazenamento, distribuição e transporte de produtos da área 
farmacêutica, tais como: medicamentos Mips e Controlados. 

Coordenação e implementação de políticas de medicamentos; exercer orientar sobre o uso 
de produtos . Desenvolvimento de Mapas e balanços e do Sistema SNGPC. Participação 
Ativa no atendimento ao cliente Paciente em frente de loja. Prestação  e orientação de 
Serviços Farmacêuticos, como aferição de pressão e dosagem glicêmica. 

 

Formação 

Graduação em Farmácia 
CESUPA – Ensino Superior: Centro de Ensino Superior do Pará 1999 
 
 

Experiência 

 

De 2016 até a presente data como autônoma  

 

Distribuidora Big Benn - 2013 à 2015- Fortaleza – Ce 

Avaliar a prescrição médica, assegurar condições adequadas de conservação e 

dispensação dos produtos, manter arquivos, que podem ser informatizados, com a 

documentação correspondente aos produtos sujeitos a controle especial, participar de 

estudos de farmacovigilância com base em análise de reações adversas e interações 

medicamentosas, informando a autoridade sanitária local. 

 

Sanfarma Santo Antônio Farmacêutica ltda.   

(Farmácia Dose Certa) -2011 à 2013 Fortaleza - Ce 

Avaliar a prescrição médica, assegurar condições adequadas de conservação e 

dispensação dos produtos, manter arquivos, que podem ser informatizados, com a 

documentação correspondente aos produtos sujeitos a controle especial 

 

Distribuidora Big Benn Ltda - 2000 à 2003 - Belém - Pa 

Atuando como Farmacêutica responsável e controle de estagiários e promovendo 

treinamento inicial e contínuo dos funcionários para a adequação da execução de suas 

atividades 
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César Santos e Cia Ltda. - 1998 à 2000 - Belém – Pa 

Manter atualizada a escrituração, manter a guarda dos produtos sujeitos a controle 
especial de acordo com a legislação específica, prestar assistência farmacêutica 
necessária ao consumidor. 
 

Habilidades 

 

Microsoft Excel (intermediário), Adobe Premiere (básico) 

 

Idiomas 
 

Inglês básico 

Espanhol básico 

 

Cursos 

 

Curso de Atualização em Atenção Farmacêutica  
Data: Março 2002.  
 

Curso de Atenção Farmacêutica como Prática de Farmácia  
Centro de Treinamento da Big Ben- Belém-Pa 
Data: novembro de 2001 
 
Treinamento de Qualidade no Atendimento e Formação de Equipe.  
Local: Centro de Treinamento da Distribuidora Big Ben  
Data: setembro 2001 
 
Curso de Treinamento Gerencial Básico  
Local: SEBRAE- Belém-Pa  
Data: agosto 2000. 
 

 


