
Formação Acadêmica 

Qualificações e Atividades Complementares 

Informações Adicionais 

Camila Marreira Araújo 

Rua Humaitá, 545 - Genibaú – Fortaleza-CE 
Telefone: (85) 98815-2420 / (85) 99918-6239 

E-mail: camilamarreira2@hotmail.com 
Idade: 30 anos - Estado Civil: Solteira 

 
Objetivo: atuar como farmacêutica. 

 

 

 Graduação em Farmácia 
Faculdade UNINASSAU 
Concluído em 2018

 

 Hospital Antônio Prudente– agosto de 2018 a dezembro de 2018 
Cargo: Estagiário deFarmácia
Principais responsabilidades: aviamento de prescrições, dispensação de medicamentos, abastecimento da farmácia 
de dispensação, conferência dos medicamentos da CAF, organização dos medicamentos, reposição dos carrinhos 
de emergência. 

 Hospital Geral de Fortaleza - Exército Brasileiro – março de 2018 a julho de 2018 
Cargo: Estagiário deFarmácia
Principais responsabilidades: aviamento de prescrições, dispensação de medicamentos, abastecimento da farmácia 
de dispensação, conferência dos medicamentos da CAF, organização dos medicamentos, fracionamento de 
medicamentos. 

 Empreendimentos Pague Menos – fevereiro de 2017 a julho de2017 
Cargo: Estagiário deFarmácia
Principais responsabilidades: prestação de assistência farmacêutica, dispensação de medicamentos, controle e 
reposição de estoque, entrada de notas fiscais documentação correspondente aos produtos sujeitos a 
controleespecial. 

 
 Arte e Nordeste – abril de 2013 a Fevereiro de 2017 Cargo: Vendedora 

Principais responsabilidades: atendimento ao cliente, movimento e auxílio ao fechamento de fluxo de caixa, controle e 

reposição de estoque. 

 
 Curso Cuidado Farmacêutico em farmácias Comunitárias 

(CFF) Conselho Federal de Farmácia -  100 Horas -2019 


 Curso teórico-prático de Administração de Medicamentos Injetáveis  
UFC (Universidade Federal do Ceará) – 40 horas –2018


 Curso de Hipoglicemiantes Orais e Insulinoterapia 
IOP (Instituto Oliveira Portiolli) – 20 horas -2018


 Curso de Prescrição Farmacêutica no Manejo de Problemas de Saúde Autolimitados 
ProFar (Programa de Suporte ao Cuidado Farmacêutico na Atenção à Saúde) -Conselho Federal de Farmácia - 
40 horas –2017


 Curso de Atenção Farmacêutica 

IBAP (Instituto Biomédico de Aprimoramento Profissional) - 5 horas – 2017 
 

 

 Flexível na escolha de horário.

 Pacote Officecompleto.

 Conhecimento básico em Inglês (leiturabásica).

 Carteira de Habilitação B

Experiência Profissional 


