
Cristiane Ribeiro Lucas Amorim
FARMACÊUTICA

Profissional com formação em Farmácia e conhecimento em Farmacologia 
para atuação em Farmácia comercial. Perfil dinâmico e proativo, com foco no 
aprendizado constante e no trabalho em equipe, a fim de contribuir com o 
alcance das metas.

INFORMAÇÕES PESSOAIS
E-MAIL: crisribeirolucas@gmail.com
TELEFONE: (85) 9.8731-0605

EXPERIÊNCIA LABORAL
2022 - ATUALMENTE
Técnica de Laboratório
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, FORTALEZA

 Preparação de amostras e realização de exames de acordo com as 
normas e boas práticas de qualidade e biossegurança.

 Gerenciamento do estoque de produtos e matérias-primas e realização 
de pedidos de materiais.

2008 - 2022
Técnica de Laboratório
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO, MOSSORÓ

 Planejamento e execução das atividades diárias de acordo com os 
prazos definidos pela equipe, colaborando com o bom andamento das 
operações e a qualidade dos resultados.

 Preparação de amostras e realização de exames de acordo com as 
normas e boas práticas de qualidade e biossegurança.

 Gerenciamento do estoque de produtos e matérias-primas e realização 
de pedidos de materiais.

2001 - 2006
Farmacêutico
FARMÁCIA DO POVO - ME, CAUCAIA

 Representação técnica da farmácia diante da Vigilância Sanitária e do 
CRF em requerimentos, pedidos e processos de fiscalização, assumindo 
a responsabilidade e tomando as medidas cabíveis conforme as 
orientações das instituições.

 Responsável por supervisionar e orientar os processos de compra de 
medicamentos, reabastecimento de fármacos e demais itens 
comercializados na farmácia, garantindo a disponibilidade de uma 
ampla gama de produtos.

 Realização do balanço mensal dos medicamentos sujeitos a controle 
especial, organizando-os de acordo com a Notificação de Receita (NR), 



assegurando a entrega das informações na data estipulada pelas 
autoridades.

FORMAÇÃO ACADÊMICA
 Mestrado em Ambiente, Tecnologia e Sociedade (2013)
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO, MOSSORÓ

 Pós-Graduação em Farmacologia (2010)
UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO, MOSSORÓ

 Bacharelado em Farmácia (1999)
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, FORTALEZA

HABILIDADES
 Comunicação clara e efetiva com clientes e funcionários
 Capacidade de análise e interpretação de receitas médicas
 Humanização e empatia no atendimento ao cliente
 Atualização constante dos conhecimentos técnicos da área
 Iniciativa para tomada de decisões e resolução de problemas
 Conhecimentos em Excel e Word para controles internos
 Disciplina e priorização de tarefas
 Aprendizagem e atualização constantes
 Conhecimento das boas práticas farmacêuticas
 Conhecimento de interações medicamentosas
 Dispensação e orientação de uso de medicamentos

IDIOMAS
Inglês - Intermediário


