PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CLARO
Rua Cel. Emílio Gomes, 731 - centro - CEP 86410-000 - Fone/Fax: (43) 3536-1300
RIBEIRÃO CLARO - ESTADO DO PARANÁ

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016
(RETIFICAÇÃO)
A Prefeitura Municipal de Ribeirão Claro, Estado do Paraná, por seu Prefeito Municipal que este subscreve, FAZ
SABER que:
Fica acrescentado para o emprego de FARMACÊUTICO
a) ANEXO I - PROGRAMAS BÁSICOS SUGERIDOS
MATEMÁTICA
01 - Conjuntos: representação e operações
02 - Números Naturais: operações e problemas com números naturais suas propriedades
03 - Geometria: conceito, propriedades e operação
04 - Múltiplos e divisores: conceitos e operação
05 - Números Racionais Absolutos
06 - Números Irracionais: técnicas operatórias
07 - Medidas: conceito e operações
08 - Sistemas de equação de 1º grau e 2º grau
09 - Razões e proporções: grandezas proporcionais, porcentagem e juros simples
10 - Regra de Três Simples e Composta
11 - Gráficos e tabelas: execução e interpretação
12 - Funções: Conceitos e aplicações
13 - Polinômios
14 - Trigonometria
b) ANEXO II - ATRIBUIÇÃO DO EMPREGO

FARMACÊUTICO
Descrição Sumária
• Executa tarefas diversas relacionadas com a composição e fornecimento de medicamentos e outros preparados; analisa substâncias, matérias e produtos acabados, valendo-se de técnicas e aparelhos especiais, baseando-se em fórmulas estabelecidas, para atender a receitas médicas, odontológicas e veterinárias.
Descrição Detalhada
• Faz manipulação dos insumos farmacêuticos, como medicação, pesagem e mistura, utilizando instrumentos
especiais e fórmulas químicas, para atender á produção de remédios.
• Respeitar o direito do usuário de conhecer o medicamento que lhe é dispensado e de decidir sobre sua saúde e seu bem estar.
• Contribuir para a promoção da saúde individual e coletiva, principalmente no campo da prevenção.
• Informar e assessorar ao paciente sobre a utilização correta do medicamento.
• Participar da equipe municipal de Vigilância Sanitária.
• Organizar e operacionalizar as áreas e atividades da farmácia municipal.
• Emite parecer técnico dos produtos usados na farmácia municipal.
• Fazer requisições de medicamentos, drogas e materiais necessários à farmácia.
• Responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do emprego.
• Administrar e organizar o armazenamento de produtos farmacêuticos e medicamentos, adquiridos pelo Município.
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• Controlar e supervisionar as requisições e/ou processos de compra de medicamentos e produtos farmacêuticos.
• Prestar assessoramento técnico aos demais profissionais da saúde, dentro do seu campo de especialidade.
• Controla a entrega de entorpecentes e produtos equiparados, anotando sua entrega em mapas, livros, segundo os receituários devidamente preenchidos, para atender aos dispositivos legais.
• Subministra produtos médicos e cirúrgicos, seguindo o receituário médico, para recuperar ou melhorar o estado de saúde de pacientes.
• Assessora autoridades superiores, preparando informes e documentos sobre legislação e assistência farmacêutica, a fim de fornecer subsídio para elaboração de ordens de serviços, portarias, pareceres e manifestos.
• Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.
Ribeirão Claro, 07 de março de 2016.

GERALDO MAURÍCIO ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
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