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Tenho o objetivo de atuar como farmacêutico, buscando agregar valores a empresa, sempre com o 
compromisso de compartilhar e adquirir conhecimentos através do trabalho em equipe e promover 
um atendimento de qualidade aos clientes com eficácia e empatia. 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 

DE 18/09/2017 – ATÉ HOJE 

BALCONISTA, R B FARMÁCIAS LTDA – EPP 
Atuo como balconista de farmácia, atendendo os clientes, realizando leitura e interpretando 
receitas médicas e dispensando medicamentos. 
Atuo também na parte operacional da farmácia, onde realizo toda a parte gerencial da loja 
 
DE 18/11/2011 ATÉ 12/09/2017 

BALCONISTA, AZEVEDO E COSTA LTDA-ME – FARMÁCIA DROGALAR 
Atuei como balconista de farmácia, atendendo os clientes, realizando leitura e interpretando 
receitas médicas e dispensando medicamentos 

DE 01/07/2003 ATÉ 02/02/2011  

BALCONISTA, AZEVEDO E COSTA LTDA-ME – FARMÁCIA DROGALAR 
Atuei como balconista de farmácia, atendendo os clientes, realizando leitura e interpretando 
receitas médicas e dispensando medicamentos 

FORMAÇÃO ACADÊMICA: 

JUNHO 2021 

BACHAREL EM FARMÁCIA, UNICE ENSINO SUPERIOR 

 

CURSOS: 

JULHO 2021 

CURSO DE PRÁTICA DE INJETÁVEIS, CURSO ANA NERY 

 
DEZEMBRO 2021 

GESTÃO E LIDERANÇA FARMACÊUTICA NOS SERVIÇOS DE SAÚDE 
PÚBLICOS E PRIVADOS, ACADEMIA VIRTUAL DE FARMÁCIA – CRF: SP  
 
JANEIRO 2022 

ACOMPANHAMENTO FARMACOTERAPÊUTICO, ACADEMIA VIRTUAL DE 
FARMÁCIA – CRF: SP 
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HABILIDADES 

 Experiência na área da farmácia 

 Capacidade de trabalhar em equipe 

 Capacidade de tomar decisões 

 Aplicação de injetáveis 

 Aferição de glicemia 

 Aferição de pressão arterial PA 

 Capacidade de adaptação 

 Compromisso com as minhas obrigações 

 Auto confiança 

ATIVIDADES 

Sempre trabalhei na área da farmácia, onde procurei a todo momento buscar o meu melhor e atender 
os clientes com empatia e eficiência. O segmento de farmácia me fez procurar investir ainda mais nos 
meus conhecimentos, onde dei início a faculdade e me tornei farmacêutico e posteriormente fazer 
um curso de prática de injetáveis e de Gestão e liderança farmacêutica, buscando sempre me 
qualificar e melhorar ainda mais as minhas habilidades 


