
Denise de Sousa Crizol 

 

Formação Acadêmica 

Graduação em Farmácia - Bioquímica 

• Fev/2013 – Jun/2019 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – USP. 

 

Experiências Profissionais 

Prefeitura Municipal de Franca 

• Ago/2019 – Presente: Farmacêutica Responsável em Unidade Básica de Saúde (UBS) 

Dispensação de medicamentos, assistência farmacêutica, controle de estoque, requisição de medicamentos, adequação 

da farmácia aos parâmetros legais e participação e apoio em grupos de cuidados com a saúde com equipe 

multiprofissional. 

 

Janssen-Cilag Farmacêutica – Johnson & Johnson 

• Jan/2019 – Jun/2019: Estagiária em Farmacovigilância 

Tratativa de emails, criação e promoção de casos no sistema global, downgrade de seriedade de casos no sistema local e 

envio de questionamentos aos profissionais de saúde em casos espontâneos, solicitados ou de estudos clínicos. 

Encaminhamento de documentos às empresas parceiras. 

 

• Jan/2018 – Dez/2018: Estagiária em Atendimento ao Consumidor (SAC). 

Assistência farmacêutica através do contato de clientes via telefone e email, fornecendo ao paciente ou profissional de 

saúde informações quanto ao uso correto, armazenamento e descarte de medicamentos, bem como orientações 

logísticas, financeiras e gerais. Coleta e registro de relatos de eventos adversos, queixas de qualidade, e solicitações de 

materiais científicos. 

 

Semear Fertilidade 

• Ago/2017 – Out/2017: Estagiária em Laboratório de Inseminação Artificial 

Preparação de materiais biológicos para fertilização, acompanhamento de técnicas como FIV e ICSI, realização de 

espermogramas e elaboração de laudos referente ao desenvolvimento embrionário. 

 

Experiências Acadêmicas 

Empresa Júnior: Farmacon Jr 

• Jun/2013 – Dez/2014: Membro e posteriormente Diretora do Departamento de Comunicação e Marketing. 
 Organização de cursos e palestras, divulgação de eventos, contato com patrocinadores, captação de clientes e pesquisa 
de mercado. 
 

• Jan/2015 – Dez/2015. Membro do Departamento de Recursos Humanos. 
Elaboração e realização do processo seletivo, organização de eventos internos e desenvolvimento de ferramentas 
motivacionais. 

 

Iniciação Científica 

• Ago/2015 – Jul/2017: Laboratório de Bioquímica Vegetal. 
Avaliação das alterações na parede celular da Bauhinia forficata e um duplo mutante de Arabidopsis thaliana xxt1.xxt2, 
através de técnicas como dosagem de açúcares e proteínas, avaliação de atividade enzimática, ELISA, e outras. 
 

• Jan/2015 – Jul/2015: Laboratório de Controle de Qualidade. 

Acompanhamento de técnicas como HPLC e Eletroforese Capilar. 

 

 

 

Idiomas 

• Inglês Avançado 

• Espanhol Básico 



 

Conhecimentos de Informática 

• Pacote Office 

• Sistema Sales Force (CRM) 

• Sistema SAP 

 

Trabalho Voluntário 

Projeto Migrar 

• Ago/2015 – Fev/2017: Coordenadora de Campo 

Projeto social na área de Atenção Farmacêutica que realiza expedições à pequenas cidades e através de visitas 

domiciliares, orienta o paciente quanto ao uso correto dos medicamentos, auxiliando na adesão ao tratamento e na forma 

correta de utilizá-los. Elaboração de campanhas de saúde, educação e cultura, destinadas à população e realização de 

exames hematológicos e parasitológicos. 


