
Aurilan Marcelino de Oliveira  

Brasileiro, solteiro, 32 anos 

Rua Francisco Alves Pereira, 147 

Castelo Encantado – Fortaleza – CE 

Telefone: (85) 98649-6094 | 98681-8867 | E-mail: aurilanoliveira@gmail.com 

 

OBJETIVO 

 

Aquisição de experiência profissional, desenvolvendo meus conhecimentos e habilidades e 

contribuindo para o crescimento da empresa com foco nos valores organizacionais por esta 

disseminados. 

 

FORMAÇÃO 

 

 Ensino Médio completo. 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

 22/04/2019 – 22/07/2019 - Contrato temporário: Posto de Saúde Guarany 

Mont’Alverne 

Cargo: Auxiliar de Farmácia. 

Principais atividades: Dispensação de medicamentos para população, recebimento de 

materiais e medicamentos de fornecedores, organização de estocagem, conferência de 

validades de materiais e medicamentos, conferência da temperatura da geladeira. 

 15/06/2016 – 02/05/2018: UPA – Fundação Leandro Bezerra 

Cargo: Auxiliar de Farmácia e Almoxarifado. 

Principais atividades: Dispensação de materiais e medicamentos para pacientes internos, 

recebimento de materiais e medicamentos de fornecedores, organização e estocagem, 

conferência de validades de materiais e medicamentos, conferencia da temperatura da 

geladeira, cadastro de nota fiscal no sistema, impressão de relatórios. 

 04/07/2011 – 26/06/2015: HRU – Hospital Regional Unimed 

Cargo: Auxiliar de Farmácia Hospitalar. 

Principais atividades: Dispensação de material e medicamentos para pacientes internos, 

recebimento de materiais e medicamentos de fornecedores, organização de estocagem de 

materiais e medicamentos, dispensação de materiais e medicamentos para a 

Hemodinâmica, emergência e UTI, conferência de validades de medicamentos, conferência 

da temperatura da geladeira, impressão de relatórios. Brigadista do hospital. 

 01/02/2010 – 17/06/2012 – Uniclinic 

Cargo: Auxiliar de Farmácia Hospitalar. 

Principais atividades: Dispensação de materiais e medicamentos para pacientes internos, 

recebimento de materiais e medicamentos de fornecedores, organização de estocagem de 

materiais e medicamentos, conferência de validades de materiais e medicamentos, 

conferencia da temperatura da geladeira, impressão de relatórios. 

 

 

 



 

 03/07/2007 – 02/01/2009 – Otoclínica 

Cargo: Auxiliar de Farmácia Hospitalar. 

Principais atividades: Dispensação de materiais e medicamentos para pacientes internos, 

recebimento de materiais e medicamentos de fornecedores, organização de estocagem de 

materiais e medicamentos, conferência de validades de materiais e medicamentos, 

conferencia da temperatura da geladeira, impressão de relatórios. 

 

QUALIFICAÇÕES E ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

 Curso Assistente Administrativo – Senac Fortaleza - CE. 

 Curso Auxiliar de Farmácia Comercial – CVT: Centro Vocacional de Tecnologia. 

 Curso Auxiliar Administrativo – Centro Comunitário das Goiabeiras. 

 Curso Gestão Empresarial – Corpo Militar de Bombeiros do Ceará. 

 Curso de Primeiros Socorros – Corpo Militar de Bombeiros do Ceará. 

 Curso Higiene – CETREM. 

 Curso de Informática – T&T Informática. 


