
Alex Pessoa da Rocha

Brasileiro, solteiro, 26 anos

Farmacêutico, sob inscrição CRF-CE: 8953

DADOS DE ENDEREÇO

Endereço: Rua Almirante Rubim             Número: 1354            Bairro: Itaoca                     

Cidade: Fortaleza                 Estado: Ceará (CE)                     CEP: 60421-105

CONTATOS

Celular 1 (WhatsApp): (85) 98400-1502

Celular 2: (85) 99219-8420

E-mail: alexpessoaro30@gmail.com / alex_rocha2013@hotmail.com.br 

OBJETIVO PROFISSIONAL

Atuar no campo de atuação do farmacêutico, no qual fui graduado e efetivamente inscrito no 
Conselho Estadual de Farmácia do Ceará (CRF-CE) para colocar em prática o aprendizado visto 
em sala de aula, através do cuidado ao paciente através da atenção farmacêutica, respeitando 
todas as normas e o código de ética da profissão.

FORMAÇÃO ACADÊMICA

 Ensino Médio Completo, E.E.F.M João Mattos, conclusão em 2011.

 Graduado em Farmácia pelo Centro Universitário UNINASSAU, com conclusão em 2020.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

 2012-2015 – Contax S.A  / LIQ
Cargo: Telemarketing

Atividade: Operador de telemarketing na modalidade ativo e receptivo no varejo telefônico.

 2018 (Agosto – Outubro) – Pague Menos – Filial 11
Cargo: Estagiário de farmácia – Estágio curricular de 360 horas do curso de Farmácia.

Atividades: Atendimento  ao  público  na  farmácia  comercial,  com  ênfase  nas  atividades  do
farmacêutico,  através  da  dispensação  de  medicamentos  e  orientações,  registro  de  receitas
através do sistema SNGPC. E também controle de estoque e armazenamento dos medicamentos.

 2019 (Setembro – Novembro) – Hospital Aldeota
Cargo: Estagiário de farmácia no setor de farmácia hospitalar – Estágio curricular de 240 horas.
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Atividade:  Tive experiência na rotina de uma farmácia satélite  em um hospital,  onde realizei
atividades farmacêuticas, como o acompanhamento de pacientes e conciliação medicamentosa
através da farmácia clínica, e também controle de estoque dos medicamentos e material médico-
hospitalar. Além da realização de solicitações desses produtos de outras unidades para atender a
demanda  de  procedimentos  realizados  no  hospital,  que  geralmente  eram  cirurgias  eletivas.  

 2020 (Fevereiro – Maio) – Farmácias Pague Menos Manipulação – Loja 1000
Cargo: Estagiário de farmácia no setor da manipulação – Estágio curricular de 200 horas.

Atividade:  Tive experiência na rotina do farmacêutico em uma farmácia de manipulação, onde
conferi  prescrições  de  formulações.  No  laboratório  tive  experiência  na  área  de  controle  de
qualidade  da  matéria  que  chegava  até  farmácia,  e  na  manipulação  de  cápsulas,  líquidos  e
semissólidos.

 2019  - 2020 (Março de 2019 – Julho de 2020) – Pague Menos 
Cargo: Estagiário de farmácia no setor do SAC Farma.

Atividades:  Atendimento  ao  cliente  no  tira-dúvidas  sobre  medicamentos  (posologia,  reações
adversas e interações). Elaboração de materiais de assuntos farmacêuticos para esclarecimentos
de dúvidas de farmacêuticos e funcionários de todas as filais. Comunicação com setores e filiais.
Suporte e atendimento ao cliente das compras realizadas através do e-commerce da farmácia.

QUALIFICAÇÕES E ATIVIDADES PROFISSIONAIS

 Conhecimentos Avançado em Informática.

 Conhecimento intermediário de Inglês.

 Conhecimento intermediário do pacote Office.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

 Experiência de 2 meses como estagiário na rede de farmácia Pague Menos, pelo estágio 
curricular do curso de Farmácia.

 Experiência de 2 meses no setor de farmácia hospitalar no Hospital Aldeota.

 Experiência de 4 meses no setor de manipulação das Farmácias Pague Menos.

 Experiência de 1 ano e 4 meses no atendimento farmacêutico no SAC Farma Pague Menos

CERTIFICAÇÕES

• Curso de Prescrição Farmacêutica, realizado à distância pelo ProFar, com carga horária de
40 horas, com certificado emitido pelo Conselho Federal de Farmácia. 


