
“A procura de trabalho começou por empresas de 

recrutamento e candidaturas espontâneas diretamente a 
 Dificuldades: empresas” 

o Não ter a experiência necessária, e 

principalmente a “UK experience”. “inscrevi-me na GPHC por ser uma das exigências para 

o Área de trabalho muito competitiva; trabalhar em farmácia hospitalar/comunitária em alguns 

o Na área hospitalar, requeriam ter feito cargos de indústria” 

estágios de pelo menos 6 meses a 1 

ano no Reino Unido. “…ao fim de três semanas, aceitei ir a uma entrevista para 

 Vantagens: o cargo de “Aseptic compounder” na ITH Pharma… adquiri 

o Rápida progressão de carreira; conceitos  de  GMP/GDP   bem   como   de  manipulação 

o Formações para desenvolver skills asséptica.” 
essenciais; 

“Em janeiro deste ano consegui o meu atual trabalho, como 
o Salários apelativos; 

“Radiopharmacist”  na empresa  Curium,no departamento 
o Direito a uma pensão privada 

da medicina nuclear.”
 

o Horas extraordinárias pagas. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
• Dificuldades: 

o Não ter a experiência necessária, e 

principalmente a “UK Experience”; 

o Área de trabalho muito competitiva; 

o Na área hospitalar, requeriam ter 

feito estágios de pelo menos 6 meses 

a 1 ano no Reino Unido. 

• Vantagens: 

o Rápida progressão de carreira; 

o Formações para desenvolver skills 

essenciais; 

o Salários apelativos; 

o Direito a uma pensão privada 

o Horas extraordinárias pagas. 

“A procura de trabalho começou por empresas de 

recrutamento e candidaturas espontâneas diretamente 

a empresas” 
 

“inscrevi-me na GPHC por ser uma das exigências para 

trabalhar em farmácia hospitalar/comunitária em 

alguns cargos de indústria” 

 

“…ao fim de três semanas, aceitei ir a uma entrevista 

para o cargo de “Aseptic compounder” na ITH Pharma… 

adquiri conceitos de GMP/GDP bem como de 

manipulação asséptica.” 

 

“Em janeiro deste ano consegui o meu atual trabalho, 

como “Radiopharmacist” na empresa Curium,no 

departamento da medicina nuclear.” 

➢ GPHC (General 

Pharmaceutical 

Council); 

➢ “Aseptic 

compounder” na 

ITH Pharma; 

➢ “Radiopharmacist” 

na empresa 
Curium. 


