
 

Juliana Silva Mendes                                       
Brasileira, solteira, 16/01/1990 

Endereço – Rua Luís Guedes 1015 

Presidente Vargas – Fortaleza – CE 

Telefone: (85) 98907-5395 / 98703-1870                                                                                                           

E-mail: juliana.1601@hotmail.com 
RESUMO PROFISSIONAL 

 
Farmacêutica competente, com experiência na entrega de medicamentos de acordo  com as 
receitas médicas. hábil na colaboração com colegas a fim de agilizar o atendimento de 
solicitações urgentes, com foco no bem estar do cliente e colaboradores capaz de se comunicar 
com profissionais de saúde e clientes.  

 
HISTÓRICO PROFISSIONAL 

 
FARMACÊUTICA, 09/2020 – 08/2021 
VETFORMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - Fortaleza, CE 
Conferência de fichas de manipulação oriundas da recepção, atendimento ao cliente via 
telefônica e supervisão de formulas magistrais junto com auxiliares de laboratório.  

 
AUXILIAR TÉCNICO EM LABORATÓRIO DE FARMÁCIA,07/2016 – 08/2020 
VETFORMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - Fortaleza, CE 
Manipulação de bases galênicas, fórmulas magistrais, realizando pesagem, manipulação e 
controle de qualidade. 
 
CONFERENTE DE ROUPAS EM LAVANDERIA, 12/2014 – 07/2016 
FOEPPEL DUARTE SERVIÇOS LTDA  - Fortaleza, CE 
Conferência das roupas vinda das lojas, levando para o setor de lavagem para as mesmas depois 
de impas serem entregue ao cliente. 
 
OPERADOR DE CAIXA EM FARMÁCIA, 02/2013 – 05/2014 
N Y COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA – Fortaleza, CE 
Responsável pelo atendimento ao cliente, registrando as compras e recebendo o pagamento.  

 
FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 
Bacharel em farmácia,06/2020 
Centro Universitário Maurício de Nassau – Fortaleza 
 

COMPETÊNCIAS 
  

 Atendimento e orientação de clientes 

 Verificação de pedidos 

 Cálculo de doses 

 Conhecimento em interações medicamentosas 

 Manipulação de medicamentos 

 Supervisão de técnicos 

 Verificação de estoque 

 Controle do estoque de medicamentos 

 Coordenação de estoques 

 Procedimentos de controle de qualidade 

 



 

CERTIFICAÇÕES 

 

 
 Certificação em Interações Medicamentosas pela Escola de Educação Permanente do Hospital 

das Clínicas da faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, no total de 20 horas, 
no período de 16 de dezembro de 2020 a 20 de janeiro de 2021. 

 Certificação em Cálculos em farmácia pela Escola de Educação Permanente do Hospital das 
Clínicas da faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, no total de 60 horas , no 
período de 12 de novembro de 2020 a 12 de dezembro de 2020. 

 Certificação em Primeiros Socorros pra Profissionais da Saúde pelo Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, no total de 40 horas, no período de 
24 de março de 2020 a 14 de abril de 2020. 

 Certificação em hemograma, Anemia e Linfadenopatia pela Universidade Federal de Ciência 
de Porto Alegre por meio da Universidade Aberta do SUS, no total de 30 horas, no período 
de 8 de março de 2020 a 25 de março de 2020. 

 Certificação em Promoção do Uso Racional de Medicamentos pela Universidade Federal de 
Santa Catarina por meio da Universidade Aberta do SUS, no total de 30 horas, no período do 
mês de junho de 2019. 

 Certificação em Politica Nacional de Humanização pela Universidade Federal de Pernambuco 
por meio da Universidade Aberta do SUS, no total de 15 horas, no período de 01 de junho de 
2019 a 14 de junho de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


