
JULIANA CERQUEIRA DE PAIVA

Rua Dom Lustosa, 985 – bloco 2 – ap. 208
60870-620 * Jangurussu* Fortaleza/CE

CLARO /WHATSAPP (85) 987370932
julicdpster@gmail.com

www.linkedin.com/in/juliana-cerqueira-de-paiva-23843596

OBJETIVO
Exercer a profissão farmacêutica na área comercial.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
02/2021 – 02/2022 Personnalite Farmácia de Manipulação

Farmacêutica Responsável Técnica
Atividades desenvolvidas (Frente de Loja):
Atendimento ao cliente, Prescrição e Atenção Farmacêutica, conferência inicial e liberação de receitas para
manipulação, escrituração no SNGPC e SIPROQUIM, logística de entregas, recebimento de mercadorias,
pedido de compra de ativos e embalagens, elaboração de material técnico para divulgação e visitação.
Atividades desenvolvidas (Laboratório):
Supervisão dos laboratórios interno e tópico, manipulação de fórmulas magistrais tópicas, treinamento da
equipe referente a Boas Práticas de Manipulação, contato com prescritores para solucionar eventuais
dúvidas, controle de estoque de embalagens e ativos, fracionamento de ativos.

11/2019 – 12/2020 Roval  Farmácia de Manipulação
Farmacêutica Responsável Técnica

Atividades desenvolvidas (Frente de Loja):
Atendimento ao público, acompanhamento de vendas, pedido de compra de ativos, embalagens e
produtos de revenda, seleção de fórmulas e produtos acabados para as mídias sociais, auxílio ao
propagandista, visita aos prescritores próximos à farmácia, Prescrição Farmacêutica, aviamento de
prescrição, escrituração no SNGPC e SIPROQUIM.
Atividades desenvolvidas (Laboratório):
Coordenação dos laboratórios interno e tópico, treinamento dos manipuladores, controle de estoque do
almoxarifado e laboratórios, conferência inicial e final, controle de qualidade, manipulação de semi-sólidos,
sachês, líquidos orais, chocolates, gomas e cápsulas oleosas.

06/2014 a 03/2019 Farmafórmula LTDA
Farmacêutica Responsável Técnica

Atividades desenvolvidas (Frente de Loja):
Atendimento ao público, Prescrição Farmacêutica, aviamento de prescrição médica, conferência inicial e
liberação para o Laboratório Central, escrituração no SNGPC, visita aos prescritores no entorno da farmácia,
acompanhamento diário do desempenho da filial, promoção da linha de produtos industrializados
comercializados pela empresa.
Atividades desenvolvidas (Laboratório):
Manipulação de formas farmacêuticas semi-sólidas de uso tópico, responsável pelo almoxarifado de
embalagens da empresa e distribuição destas para matriz e demais filiais, participação em treinamentos e
cursos promovidos pela empresa (práticas realizadas no Laboratório Central).
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04/2010 a 01/2013 Farmácia Popular

Farmacêutica Responsável Técnica

Atendimento ao público, dispensação e intercambialidade de medicamentos e correlatos, treinamento da
equipe, recebimento da mercadoria adquirida pela empresa e transferência para as filiais, balanço de
produtos controlados, controle e armazenamento de produtos, serviços farmacêuticos: aferição de pressão
e medição de glicemia capilar.

05/2007 a 12/2012 Farmácias Extra Farma
Farmacêutica Responsável Técnica e Sub-Gerente
2009 promoção a farmacêutica sub-gerente
2011 transferência para filial 24 horas

Responsável pela assistência farmacêutica, atendimento ao público (vendas), intercambialidade e
dispensação de medicamentos e correlatos, análise da prescrição quanto aos aspectos legais e éticos;
controle de medicamentos da Portaria 344/98; Participação em ações de prestação de serviços para a
comunidade; Gerir loja e pessoas, acompanhar vendas e metas; treinamento de equipe, orientar quanto
aos processos e procedimentos institucionais, divisão dos setores da loja entre os funcionários para
limpeza, precificação, organização. Recebimento de mercadoria e controle de estoque, realização de
inventários parciais e participação no inventário geral.

10/2006 a 11/2009 Pronto Socorro de Acidentados PSA
Farmacêutica Responsável Técnica

Responsável pelas Farmácias Central, Satélites e Centro Cirúrgico; pedido de compras de medicamentos,
material médico hospitalar, EPI's, controle de estoque na CAF, Farmácia Central e nas farmácias satélite,
armazenamento e distribuição de medicamentos e materiais médico- hospitalares; gestão de equipe,
elaboração de treinamentos; Farmacovigilância; substituição da dose coletiva para a dose individual.

FORMAÇÃO ACADÊMICA
Graduação em FARMÁCIA - Concluído 2003.1 - Universidade Federal do Ceará.

CURSOS/CONHECIMENTO
● Curso Nutracêuticos, Probióticos, Efeitos Adversos a Medicamentos e Antimicrobianos /

VisyonFarma (2021.2 - previsão 2022.2– 60ha);
● Curso Dermatologia na Farmácia Comunitária / VisyonFarma (2022.1 - previsão 2022.2– 40ha);
● Curso Manipule 5.0 / AB Consultoria Farmacêutica (2021.2 - 2022.1 – 60h/a);
● Curso de Prescrição Magistral para Farmacêuticos – Canal Magistral (2020.2 - 2021.1 – 40 h/a).

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
● Disponibilidade para Fortaleza e região Metropolitana;
● Disponibilidade para viagens;
● Carro próprio I CNH B.

IDIOMA
● Wizard Escola de Idiomas – Inglês - Módulos: Conversation, Professional, Travel e Speech.



INFORMÁTICA

● Pacote Office e Internet.


