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 OBJETIVO 

Busco uma oportunidade de colocar em prática minhas competências e habilidades relacionadas à profissão 

farmacêutica e à minha experiência na área comercial e de gestão, em favor da empresa, focando o crescimento 

profissional e da organização, em conjunto com meus colegas e gestores sempre com respeito, profissionalismo, 

compromisso e ética. 

 

 FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 Formação Superior em FARMÁCIA – Universidade Federal do Ceará 

 Extensão em ADMINISTRAÇÃO FARMACÊUTICA – UNICE 

 MBA GESTÃO ESTRATÉGICA DE FARMÁCIAS E DROGARIAS – FAMETRO  

 Pós-graduação em FARMACOLOGIA – Universidade Católica Dom Bosco – EAD – Em andamento 

 

 EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS  

 Farmácia de Manipulação FarmaFórmula - Farmacêutica RT e Gerente | 2014 - 2019 

Funções: Associação das funções farmacêuticas e gerenciais com a manipulação de medicamentos. 

Gerenciamento da loja (escalas, rotina e manutenção de loja, acompanhamento de vendas e metas), gestão de 

equipe e estoque, dispensação da linha de produtos industrializados comercializados pela empresa, aviamento 

de prescrição médica, manipulação de fórmulas, atendimento ao público em geral, treinamento da equipe. 

 

 Farmácia do Povo Brasileiro - Farmacêutica RT e Gerente | 2013 - 2014 

Funções: Gerenciamento de estabelecimento farmacêutico (área financeira, rotina e manutenção de loja, 

acompanhamento de vendas e metas), dispensação de medicamentos, controle de estoque, atendimento ao 

público, Assistência Farmacêutica a pacientes diabéticos e hipertensos, liderança, treinamento e motivação da 

equipe em busca de resultados com qualidade. 

 

 Farmácia ExtraFarma – Farmacêutica RT e Sub-Gerente | 2007 - 2012 

Funções: Experiência em gestão de pessoas (orientando quanto aos processos e procedimentos institucionais, 

motivando e liderando a equipe em busca de qualidade e resultados, treinamento da equipe), controle de 

estoque, gerenciamento de estabelecimento farmacêutico (área financeira, rotina e manutenção de loja, 

acompanhamento de vendas e metas), atendimento ao público, além das funções inerentes à profissão 
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farmacêutica, como SNGPC, Atenção Farmacêutica, dispensação de medicamentos e correlatos, controle e 

armazenamento de produtos, participação em ações com prestação de serviços para a comunidade. 

 

 Pronto Socorro de Acidentados - Farmacêutica RT | 2006 - 2009 

Funções: Responsável pela farmácia central do hospital, compras, controle de estoque, armazenamento e 

distribuição de medicamentos e materiais médico-hospitalares; Coordenação de Setor de Farmacovigilância, 

Gestão das equipes da Farmácia Central e das Farmácias Satélite, treinamentos para equipe de enfermagem. 

 

 ATIVIDADES EXTRACURRICULARES 

 Projeto Farmácia Solidária da UFC 

Atividades: Prestação de Atenção Farmacêutica à comunidade; Realização de palestras sobre o uso 

racional de medicamentos, higiene, uso de plantas medicinais, doenças sexualmente transmissíveis, 

métodos anticoncepcionais. 

 M. Simeão Serviços em Psicologia 

Curso: Desenvolvimento de Líderes facilitado por Marcília de Oliveira Simeão (CRP 11/0378) 

  Universidade de Fortaleza - UNIFOR 

Curso: Farmácias e Drogarias: Aspectos Gerenciais, Legais e Éticos e Farmacoterapia de Psicotrópicos. 

 Centro de Educação Profissional - PROMAZ 

Cursos: Estratégias de Negociação, Comportamento do Consumidor, Legislação e Fiscalização 

Sanitárias, Planejamento em Gestão, Farmacoterapia na Dispensação de Medicamentos da Portaria 

344/98, Finanças. 

 Universidade Federal do Ceará - PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 

Curso de Serviços Farmacêuticos e Aplicação de Injetáveis para Farmacêuticos 

 

 IDIOMA 

 Inglês: WIZARD Escola de Idiomas - módulos: Conversation, Professional, Travel e Speech  

 

 REFERÊNCIAS 

 FarmaFórmula RH - 32616468 

 Farmácia do Povo Brasileiro (Grupo Lopes e Freitas) - 32594673 

 Farmácia Extra Farma - Supervisor George Emerson - 987262291 

 


