
 

                        Gabriela Ferreira Uchôa       

End.: Chastinet Guimarães, 482- bairro Ellery. Fortaleza- Ce 
Estado Civil: Solteira; 24 anos 
E-mail: gabrielaferreirauch@gmail.com 
Tel.: (85) 997664479/ (85) 987122807/(85)985527096  
CPF: 05914235375 
CNH: categoria B 
CRF/CE:7951 
                                Objetivo Profissional: Farmacêutica 

_______________   Formação___________________________________ 

Dez/2018: Bacharela em Farmácia 

Local: Uninassau Fortaleza 

__________Habilidades/Competências Técnicas__________________ 

-Habilidade no atendimento a clientes  
-Habilidade com dispensação de medicamentos  
-Habilidade na orientação referente ao uso, controle e armazenamento de produtos 
farmacêuticos. 
-Habilidade com sistema SNGPC  
-Habilidade com sistema Hórus  
__________Experiência Profissional __________________________ 

 - Em busca do primeiro emprego 

_________Experiências  Acadêmicas/Estágios______________________ 

Empresa: Pague Menos S/A      
Cargo: Estagiária Farmacêutica  Curricular                                                                                                     
Local: Fortaleza     
Atividades desenvolvidas: Atendimento e orientação supervisionada ao  cliente, 
avaliação de receitas médicas, cumprindo politicas e necessidades da instituição, 
cadastro de receitas, conferência de medicamentos, verificação da temperatura da 
geladeira com medicamentos. 
Empresa:  Instituto Nordeste e Cidadania ( INEC)  
Cargo: Voluntaria                                                                                                                                  
Local: Russas- Ce         
Atividades desenvolvidas: verificação de PA e verificação de glicose                                                                                                                             
Órgão: Secretaria Executiva Regional  III  
Cargo: Estagiária  em Assistência Farmacêutica 
Local: Fortaleza 
Atividades desenvolvidas: Elaboração de planilhas sobre insumos para diabetes, lesão 
medular e acamados, entregas de glicosímetros e lancetas, entregas de testes de 
gravidez, visitas supervisionadas às unidades de saúde, entregas de receituários controlados. 



Hospital Geral Cesar Cals 
Cargo: Estagiária em Farmácia Hospitalar 
Atividades desenvolvidas: Aviamento de prescrições, separação de medicamentos, 
conferencia no estoque de medicamentos, baixa nas prescrições médicas, conferência 
da temperatura da geladeira com termo lábeis, dispensação de medicamentos de alto 
custo, compra de materiais medico hospitalares  supervisionada 
________Eventos  Acadêmicos e Extracurriculares________________     
-Curso Prática de Injetáveis em andamento  

Local: Curso Ana Nery 

-Curso de Semiologia e Prescrição Farmacêutica com enfoque em abdominal, 

cardiovascular e respiratório. 

Local: Uniq 
Período: Janeiro/2019 

 

-Curso sobre Atenção à Saúde Infantil com  enfoque no desenvolvimento da criança nos 

primeiros anos de vida a respeito da alimentação e a importância da relação materno-

infantil na alimentação de acordo com  ciclo Biológico    

Local: Unieducar 

Período: 24/05/2018 a 25/05/2018 

 

-II Encontro de Farmacêuticos Uninassau: Enfoque em produção de medicamentos a 

partir de proteínas recombinantes 

-Curso sobre Analise de Líquidos Biológicos: Enfoque em uroanalise e citopatologia 

-Palestra  sobre Autodesenvolvimento Sustentável 

-2° Congresso Brasileiro de Qualidade em Laboratórios (CBQLab) 

Período: 16/04/2018 a 20/04/18 

-II Mostra Cientifica de Plantas Medicinais: Trabalho acadêmico com enfoque em ações 

preventivas do alho contra o Câncer gástrico 

-Ação Social Aplicada a Comunidade 

Local: Russas/CE 
Periodo:2015 
 
-Ação Social Aplicada a Farmácia 

Local: Russas/CE 
Período: 2015 
-Membro da Liga Acadêmica de Estudo e Pesquisa em Imunologia 

______________Informática/Idiomas_________________________

Domínio em Inglês Intermediário (YES idiomas) em 2014-2015 

Domínio em Microsoft Excel, PowerPoint ,Word  

  


