
 Lucas Aguiar Tavares  
 

CRF-CE: 7914 
Tel.: (88)9-99761-4313      Solteiro     
E-mail: lucasaguiartavares.2014@gmail.com 
Endereço: Av. Vila Grega, 245- Aracati 
Data de nascimento: 19/10/1996 
 
Idiomas   
               Inglês – Nível intermediário – instituição: Achieve Languages 
 Formação 

Faculdade do Vale do Jaguaribe. FVJ – conclusão em 2018 
 
Qualificações 
 

Apesar de não ter trabalhado na área antes, possuo muito conhecimento e interesse. Possuo 
disponibilidade de horários, capacidade de resolver problemas, sou comunicativo, sei trabalhar 
em equipe, sou proativo, possuo conhecimentos técnicos, sou atento e possuo grande poder de 
concentração ao executar tarefas, boa coordenação motora, compreendo os cuidados de 
segurança e higiene da rotina de um laboratório, busco sempre ser criativo, dinâmico e me 
aperfeiçoar já que a área demanda estudos contínuos. 
 
Experiências e Atividades 

 

Farmácia Gama – 03/2017 a 06/2017 
 

   Estagiário 
• Experiência em atendimento ao cliente; 

• Dispensação de medicamentos; 

• Controle de estoque de psicotrópicos e antibióticos; 

• Controle de receitas de medicamentos psicotrópicos e antibióticos pelo SIAP. 

 

Santa Casa da Misericórdia de Fortaleza – 07/2017 a 08/2017 
 

Estagiário 
• Farmacovigilância dos medicamentos de pacientes internados; 

• Distribuição de medicamentos e equipamentos médico-hospitalar; 

• Dispensação de medicamentos na Farmácia do Centro Cirúrgico; 

• Dispensação de medicamentos na Farmácia Central; 

• Controle de antibióticos e psicotrópicos; 

• Controle de estoque pela CAF. 

    

Laboratório São Lucas – 01/2018 a 03/2018 
 

Estagiário 
• Experiência no setor de hematologia; 
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• Experiência no setor de microbiologia; 

• Experiência no setor de bioquímica. 

 
Clinica Escola FVJ Farmácia Clinica – 08/2018 a 10/2018 

 

Estagiário 
• Escuta ativa; 

• Farmacologia clinica; 

• Farmacovigilância; 

• Revisão de farmacoterapia; 

• Mapas posológicos e pictogramas. 

 
Clinica Escola FVJ Farmácia de Manipulação – 08/2018 a 10/2018 

 

Estagiário 
• Calculo farmacêutico; 

• Manipulação de formas farmacêuticas líquidas e semissólidas; 

• Manipulação de formas farmacêuticas sólidas; 

• Pesagem de matérias primas; 

• Manuseio de equipamentos e instrumentos de medição; 

• Importância da higiene no ambiente de manipulação; 

• Biossegurança; 

• Envase, rotulagem e conservação das preparações; 

• Controle de qualidade de insumos; 

• Interpretação e avaliação de receituário. 

 

Monitoria Acadêmica em Química Geral     fevereiro 2015/ Dezembro 2015 

Monitoria voluntaria com intuito de agregar conhecimento profissional na área de Química, 
buscando facilitar o aprendizado dos alunos matriculados no curso de Farmácia. 
 

  Bacharelado em Farmácia – Instituição: Faculdade do Vale do Jaguaribe   
Inicio: Janeiro 2014  

Termino: dezembro 2018 

   
 

 
 
 

 


