Prefeitura Municipal de Itariri
Estado de São Paulo
Rua Nossa Senhora do Monte Serrat, 133 – centro - Itariri /SP - CEP: 11.760-000
Telefax: (13) 3418-7300
Site: www.itariri.sp.gov.brE mail: prefeitura@itariri.sp.gov.br

__________________________________________________________________________
EDITAL DE INCLUSÃO DE FUNÇÃO E REABERTURA DO PRAZO DE INSCRIÇÃO
PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIO N. º 04/2014
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI, por intermédio de sua Prefeita Municipal, inclui a
função de farmácia no processo seletivo em epígrafe, e, prorroga o prazo de inscrição de todas as funções,
conforme segue:
I. INSTRUÇÕES GERAIS
Fica incluída a função a seguinte função no item 1.1. do Edital de Abertura e Aviso de Publicação:
Função

FARMÁCIA

Vagas

CADASTRO
RESERVA

Bolsaauxílio

R$ 501,75

Jornada
De
Estágio
Semanal

Requisitos

Estar matriculado em uma das
Instituições de Ensino
Superior reconhecidas pelo
MEC

30

II – DAS INSCRIÇÕES.
1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas de 08 de dezembro de 2014, às 16 horas de 28 de
dezembro de 2014 (horário de Brasília), exclusivamente pela internet – site www.fsvconcursos.com.br.
2. O pagamento da importância correspondente à inscrição poderá ser efetuado em dinheiro ou em cheque, no
valor abaixo especificado:
FUNÇÃO

INSCRIÇÃO

ESTAGIÁRIOS

R$ 20,00

III. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1. Os demais itens do Edital de Abertura passa a considerar a nova função de estagiário de farmácia nos itens que
são mencionados as funções.
2. Fica incluído o seguinte conteúdo programático:
Farmácia: Farmácia ambulatorial e hospitalar: seleção de medicamentos, aquisição, produção, padronização,
controle de estoque e conservação de medicamentos. Armazenamento: boas práticas de armazenamento de
medicamentos, distribuição de medicamentos e controle de consumo. Logística de abastecimento da farmácia:
ponto de requisição, estoque mínimo e estoque máximo, informação sobre medicamentos, comissões hospitalares,
informática aplicada à farmácia. Controle de infecção hospitalar e farmacovigilância. Fiscalização sanitária, na
área de medicamentos e estabelecimentos. Farmacotécnica: definição e objetivos da farmacotécnica, conceitos
básicos em farmacotécnica, classificação dos medicamentos, vias de administração, conservação, dispensação e
acondicionamento de medicamentos. Pesos e medidas. Formas farmacêuticas. Fórmulas farmacêuticas.
Farmacologia geral: princípios gerais de farmacocinética. Princípios gerais de farmacodinâmica. Interações
medicamentosas. Efeitos adversos. Controle de qualidade de medicamentos e insumos farmacêuticos. Conceitos:
atenção farmacêutica, assistência farmacêutica, medicamentos genéricos, medicamentos similares, medicamentos
análogos, medicamentos essenciais. RENAME. Comissão de farmácia e terapêutica. Comissão de controle de
infecção hospitalar. Farmacoeconomia e Farmacovigilância.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital.
Prefeitura Municipal de Itariri/SP, 22 de dezembro de 2014.

REJANE MARIA SILVA COSLOVICH
PREFEITA MUNICIPAL
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