
Alexandre Tavares Collares da Penha   

  
Fortaleza – CE    Brasileiro   

Tel.: (85) 9 9901-0511 / (88) 9 9353-3468   

E-mail: tavares.collares@gmail.com    

LinkedIn: Alexandre Tavares | LinkedIn   

Disponibilidade para viagens pela empresa   

Disponibilidade para mudança de cidade ou estado   

  
   

Síntese de Qualificações   

   

- Profissional da área de Farmácia com experiência como Farmacêutico Clínico.   

- Atendimento ao público.   

- Aferições de pressão e medições de glicemia.   

- Realização de exames sanguíneos.   

- Aplicações de injetáveis.   

- Orientações preventivas de saúde e manuseio/consumo de medicamentos.   

- Validações de receitas.   

- Controle de vencimentos de medicamentos.   

- Monitoramento de processos físico-químicos e microbiológicos laboratoriais.   

- Condução de manipulações de medicamentos.   

- Habilidade em elaboração de planilhas.   

- Habilidade em elaboração de relatórios de baixa, média e alta complexidade.   

   

Formação Acadêmica   

   

- MBA Executivo em Gestão Empresarial – UNIFOR.  

- Pós/Especialização em Farmácia Clínica e Prescrição Farmacêutica – FFB.  

- Graduação em Farmácia – UNIFOR.   

   

Experiências Profissionais   

  

2021 (Emprego Atual)          Farmácias Center Popular   

 Empresa atuante no segmento comercial de produtos farmacêuticos, situada no Estado do Ceará.   

      

   Farmacêutico Clínico     

- Atendimentos a clientes para análises e soluções de demandas.   

- Validações de receitas médicas.   

- Aplicações de injetáveis em geral.   

- Orientações técnicas sobre manuseios e consumo de medicamentos.   

- Controle de vencimentos de medicamentos em estoque.   

- Conferências de abastecimento em prateleiras.   

- Apoio em caixa, quando necessário.   

- Elaboração de relatórios técnicos.   

https://www.linkedin.com/in/alexandre-tavares-599a55135/
https://www.linkedin.com/in/alexandre-tavares-599a55135/
https://www.linkedin.com/in/alexandre-tavares-599a55135/


  

2017 – 2020                           
Pague Menos 

  

 Empresa atuante no segmento comercial de produtos          farmacêuticos, situada no Estado do 

Ceará.      

   Farmacêutico Clínico     

- Atendimentos a clientes para análises e soluções de demandas.   

- Realização de exames de sangue como HGC e perfil lipídico.   

- Aferições de pressão arterial.   

- Medições de glicemia capilar.   

- Validações de receitas médicas.   

- Aplicações de injetáveis em geral.   

- Orientações técnicas sobre manuseios e consumo de medicamentos.   

- Controle de vencimentos de medicamentos em estoque.   

- Conferências de abastecimento em prateleiras.   

- Apoio em caixa, quando necessário.   

- Elaboração de relatórios técnicos.   

   

   

2016                         Hospital Infantil Albert Sabin   

 Instituição atuante no segmento de serviços de saúde para crianças, situada no Estado do Ceará.   

      

   Estagiário de Farmácia     

- Assistência Farmacêutica   

- Reposições de medicamentos dos pontos de apoio por setores.  

- Análise das receitas médicas para dispensação dos medicamentos dos pacientes do 

hospital. 

   

     

2015 – 2016                          Farmácia Viva Lúcia Gurgel   

 Empresa atuante no segmento comercial de produtos farmacêuticos, situada no Estado do Ceará.   

      

   Estagiário de Farmácia     

- Controle laboratorial físico-químico e microbiológico.   

- Manipulação de medicamentos.   

- Controle de movimentações de estoque e conservação de produtos manipulados.   

   

   

Outras Experiências   

   

- Horto de Planta Medicinais da UFC: Estagiário.   

- Fármacos e Produtos Naturais: Monitor.   

- Farmácia do Lar Torres de Melo: Estagiário.   

- Laboratório de Síntese Orgânica da UFC: Pesquisador.   



   

   

Cursos e Conhecimentos Complementares   

   

- Gestão e liderança farmacêutica nos serviços de saúde públicos e privados - CRF-SP  

- Cuidado Farmacêutico na Dispensação de Óleos Essenciais – CRF-SP 

- Aromaterapia – CETRED   
- Gestão de Farmácia e Drogarias – Portal da Educação.   
- Farmacotécnica em Manipulação – Portal da Educação.   
- Toxicologia Geral – Portal da Educação.   
- Cuidados Médicos e Farmacêuticos ao Paciente Hipertenso – Instituto Oliveira Portiolli.   
- Iniciação em Análises Clínicas – Liga Acadêmica de Toxicologia da Universidade de 

Fortaleza.   

   

   

Principais Projetos   

   

- Método Lean – Revisão Bibliográfica.   
- Atuação do Farmacêutico no Controle da Obesidade e Sobrepeso.   
- Desenvolvimento de Formulação Tópica a Base de Óleo Essencial de Alecrim – Lippia 

sodoides Cham. – para Tratamento de Candidíase.   
- Análises Físico-Químicas do Exilir de Lippia Alba produzido Farmácia Viva Tipo III.   
- Contribuição ao Processo de Ensino-Aprendizagem – Anexo sobre a Importância da 

Quiralidade dos Fármacos.   
- Caracterização Farmacognóstica das Folhas de Myracroduon urundeuva Allemão – 

Aroeirado-Sertão.   


