
 

Iniciar minha trajetória farmacêutica, visando o crescimento profissional, 

contribuindo ativamente para o desenvolvimento da empresa.  

  

Resumo profissional  

Sou graduada em farmácia. Tive assiduidade e bom desempenho durante minha 

vida acadêmica, nos estágios realizados durante a graduação, obtive a 

oportunidade de trabalhar na área, colocando em prática o conhecimento 

adquirido em sala. 

  

Graduação  

Farmácia, Instituto de Ensino Superior de Fortaleza * IESF - Fortaleza  

Janeiro – 2021  

  

Administração, Instituto de Ensino Superior de Fortaleza * IESF – Fortaleza  

Março – 2015  

  

Pós-Graduação  

Farmácia Clínica e hospitalar, FAVENI  

Cursando, conclusão Agosto - 2022  

  

Histórico profissional  
  
Auxiliar de farmácia hospitalar   

▪ 02/2019 – 02./2022 

Hospital Distrital Gonzaga Mota * Barra do Ceara  

  

✓ Preparo de doses individuais  

✓ Armazenamento, separação, distribuição, fracionamento, reposição de 

medicamento e MMH  

Leivânia Alves de Miranda Bezerra                              

Farmacêutica CRF 9238 CE, Brasileira, Casada.   

Rua: 347 Bloco:7 Ap: 11B Nova Metrópole  –   Caucaia   

leivaniaalves@gmail.com   

(85) 98788 - 1550 (85) 98518 - 9006     

  

Objetivo   



✓ Realizar saídas via sistema informatizado de insumos e prescrições 

médicas   

  

Gerente   

▪ 07/2018 –  02/2019  

Drogafarma * Nova Metrópole  

  

✓ Fechar caixas, realizar depósitos e atualizar o sistema financeiro  

✓ Gerenciar a equipe para garantir resultados por meio das vendas  

✓ Alinhar estratégias para minimizar perdas   

  

Gerente   

▪ 04/2012 – 11/2017  

Pague Menos  

  

✓ Gerenciar as atividades da área financeira e pessoal  

✓ Acompanhar relatórios de vendas, transações financeiras, fiscais 

realizando check-list diário, semanais e mensais  

✓ Realizar feedbacks com a equipe para garantir a excelência no 

atendimento.  

  

Assistente de gerente  

▪ 04/2009 – 04/2012  

Pague Menos  

  

✓ Auxiliar e apoiar o gerente em todas as suas atividades  

  

Operador de caixa  

▪ 01/2004 – 01/2010  

Pague Menos  

  

✓ Realizar atendimento aos clientes auxiliando na finalização da venda  

✓ Organização, limpeza e reposição de seção  

  

Cursos

  
  
Rastreamento em saúde e realização de “Testes rápidos” para Covid-19 –  CFF-

Profar 2021  

  

Assistência farmacêutica em doenças crônicas - Academia Virtual de farmácia – 

CRF SP  2021  



  

Aplicação de injetáveis teórico – AboutFarma 2021  

  

Prescrições eletrônicas -  Academia Virtual de farmácia – CRF SP  2021  

  

Fórum  

 
  
I Fórum Cearense de Assistência Farmacêutica On-Line, CRF/CE- Janeiro- 2021  

  

Webnário logística reversa de medicamentos e o papel da sociedade on-line, 

CRF/CE - Maio - 2021  
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