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PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019.
ADENDO AO EDITAL NORMATIVO DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES –
RETIFICADO E UNIFICADO Nº 06/2019.

O Município de Espírito Santo do Turvo, representado pelo Prefeito Municipal
Senhor Afonso Nascimento Neto, torna público, nos termos do artigo 37 da
Constituição Federal, Lei Orgânica Municipal e demais legislações aplicáveis, o
Adendo ao Edital Normativo de Abertura das Inscrições nº 06/2019, incluindo a
tempo, o conteúdo programático para a função de Técnico de Farmácia,
permanecendo inalterados demais itens.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Técnico de Farmácia:
Noções de administração de estabelecimento de saúde. Noções de
organização e funcionamento de farmácia. Noções de estoque de
medicamentos. Dispensação de medicamentos. Preparação de fórmulas.
Noções básicas de farmacotécnica. Noções de farmacologia. Noções de
higiene e segurança. Portaria 344/98 – SVS/MS (12/05/1998). Pesos e
medidas. Vias de introdução e eliminação de medicamentos. Operações
farmacêuticas. Processos usados na farmácia para preparar o medicamento.
Solubilidade dos medicamentos. Noções de hipotermia. Incompatibilidade
medicamentosa. Sistemas fundamentais e métodos de cálculos farmacêuticos.
Cálculos de formulação para o aviamento de prescrição. Noções de
administração de recursos materiais. Qualidade no atendimento ao público:
comunicabilidade, apresentação, interesse, presteza, eficiência, tolerância,
descrição, conduta e objetividade. Trabalho em equipe: personalidade e
relacionamento, eficácia no comportamento. Promoção de biossegurança nas
ações de saúde. Administração de farmácia. Legislação, controle de qualidade
e dispensação de produtos farmacêuticos e correlatos. Orientação quanto ao
uso correto de medicamentos. Controle e distribuição de medicamentos e
materiais. Prazo de validade e sinais de instabilidade. Armazenamento de
medicamentos. Sistema de distribuição de medicamentos. Medicamentos de
controle especial Portaria 344/98 SVS/MS de 12.05.1998. Dispensação de
Produtos Farmacêuticos e correlatos. Armazenamento e Conservação de
medicamentos e produtos. Noções de Organização e Funcionamento de
Farmácias (Portarias). Conceitos Fundamentais do Sistema Único de Saúde.
Ética no exercício profissional.
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