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Objetivo: Venho por meio deste, candidatar-me a uma vaga nesta conceituada empresa, onde 
pretendo realizar um trabalho com desempenho, eficiência e entusiasmo, afim de que minhas 
aptidões possam contribuir para o crescimento e desenvolvimento da mesma. 

 

 Ensino médio completo 
 Curso superior- Farmácia e Bioquímica 

Centro Universitário Nilton Lins (Manaus-AM) 

 Curso de pós-graduação lato sensu: saúde da família 
Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) 

 Escola de formação em Saúde da Família Visconde de Sabóia (Sobral-Ce) 

 Curso Inglês 

 Curso instrumental: Yázigi (Sobral-Ce) 
 Pré-intermediário: Bosque Open Mall (Fortaleza-Ce) 

 

 Curso de Técnica de coleta de sangue (BD) (Manaus-AM) 
 Curso de antibioticoterapia-HUGV (Manaus-AM) 
 Curso de técnica e prática de cálculo de diluição de medicamento com técnica em aplicação 

de injeção - Centro Educacional Guarany (Manaus-AM) 

 Curso de interação de medicamentos x medicamento, medicamento x alimento – FUAM 
(Manaus-AM) 

 Curso de controle de qualidade na farmácia magistral – CRF (AM-RR) 
 1ª jornada farmacêutica do hospital geral de Manaus – CRF (AM-RR) 
 1ª,2ª,3ª jornada farmacêutica da universidade Nilton Lins – Centro universitário Nilton Lins 

(Manaus – AM) 
 II Oficina Regional de Assistência Farmacêutica no SUS – CRF – CE/CFF (Sobral/Meruoca- 

CE) 



 Experiências Profissionais 

 III Congresso brasileiro sobre o Uso Racional de Medicamento – Governo do Estado do 
Ceará (Fortaleza-Ce) 

 Curso de atualização em Farmácia e Bioquímica – Fortaleza (CE) / CRF – CE 
 2ª Curso de serviços farmacêuticos e aplicações de injetáveis para farmacêuticos 

(Teóricos/Práticos) – Fortaleza – CE – Pró Reitoria de extensão – UFC 
 
 

 
 

 Farmácia Praia do Futuro: Resp. Técnica/Fortaleza-Ce 
 Farmácia Farmalima: Assist. Técnica/Fortaleza-Ce 
 Farmácia Extrafarma: Assistente Farmacêutica-Sobral/Fortaleza-Ce 
 Farmácia Pague Menos: Assistente Farmacêutico-Sobral-Ce 
 Farmácia Santo Expedito: Farmacêutica – Sobral-Ce 
 Farmácia Lima: Assistência Farmacêutica – Sobral-Ce 
 Prefeitura Municipal de Sobral-Ce –NASF ( Núcleo de apoio á saúde da família – 

(farmacêutica) 
 SEMSA-Secretaria Municipal de Saúde (Manaus-AM) – Bolsista do projeto ACP amostra 

conduzida pelo paciente – pesquisa realizada com usuário de drogas 
 HUGV – hospital universitário Getulio Vargas (Manaus-AM) – bolsista no laboratório de 

analise clínicas 
 SEMSA – Secretaria municipal de saúde (Manaus-AM) – bolsista na farmácia de dispersão 

do posto de saúde Arthur Virgílio 
 Hospital Geral Adriano Jorge (Manaus-AM) – estratégia do laboratório de analises clinicas 


