ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA
Administrativo
ANEXO I
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
CONHECIMENTOS BÁSICOS ENSINO SUPERIOR
- Língua Portuguesa:
Compreensão e interpretação de palavra, frase ou texto, reconhecimento e compreensão
de diferentes tipos e gêneros textuais, coesão e coerência, recursos coesivos, ponto de
vista do autor, ideia central e ideias convergentes, informações literais e inferências,
intertextualidade e extratextualidade. Ortografia: divisão silábica, pontuação, uso do hífen,
acentuação gráfica, crase, uso dos Porquês, mas e mais, bem e bom, mal e mau, uso de
x, ch, ss, s, sc, ç, g, j, adequação vocabular. Morfologia: processos de formação de
palavras, artigo, adjetivo, advérbio, pronome, preposição, substantivo, verbo, conjunção,
numeral, interjeição, flexões, conjugação verbal, sentido próprio e figurado. Sintaxe:
sintaxe da oração e do período composto, voz passiva e ativa, concordância nominal e
verbal, regência nominal e verbal, colocação pronominal. Semântica: relações de
significados entre palavras e orações, polissemia, sinônimo, antônimo, homônimos e
parônimos, figuras de linguagem, conotação, denotação, ambiguidades. Fonologia:
fonemas e letras, sílabas, encontros consonantais e vocálicos (ditongo, tritongo, hiato).
Literatura: períodos e estilos da literatura brasileira, estilos dos escritores, gêneros
literários. Novo acordo ortográfico.
CONHECIMENTOS GERAIS
Aspectos geográficos, históricos, físicos, econômicos, sociais, políticos e estatísticos do
Brasil, do Estado e do Município. Símbolos nacionais, estaduais e municipais. Atualidades
nos assuntos relacionados com economia, história, política, meio ambiente, justiça,
segurança pública, saúde, cultura, religião, esportes, inovações tecnológicas e científicas,
do município, do Estado, do Brasil e do mundo.
CONTEÚDOS DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
- Legislação:
Constituição Federal (Dos Princípios Fundamentais; Dos Direitos e Garantias
Fundamentais; Da Organização do Estado; Da Organização dos Poderes). Estatuto dos
Servidores do Município de Nova Itaberaba (SC). Lei Orgânica do Município de Nova
Itaberaba (SC).
- Farmacêutico:
Sistema Único de Saúde. Lei Orgânica da Saúde – Lei n° 8.080/1990 que dispõe sobre as
condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Lei n° 8.142/1990
- Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde
(SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da
saúde e dá outras providências. Programa Estratégia Saúde da Família – ESF. Química
de compostos heterocíclicos farmacologicamente ativos; Vias de administração, absorção
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eliminação/metabolização de fármacos; Técnicas analíticas utilizadas no estudo de
compatibilidade de fármacos; tecnologia de fabricação de produtos farmacêuticos,
líquidos, semi-sólidos, sólidos orais, produtos estéreis e produtos cosméticos;
Desenvolvimento de novas formulações farmacêuticas; Análise Farmacêutica - Critérios
analíticos para avaliação da qualidade dos medicamentos, ensaio-limite, identificação de
funções e grupos químicos, análise de grupos funcionais, preparação e aferição de
soluções tituladas. Fundamentos e aplicações dos processos volumétricos de
neutralização, oxirredução e precipitação, análise de matérias-primas e de formas
farmacêuticas. Metodologias analíticas aplicadas à análise de fármacos: Colorimetria,
Espectrofotometria, Potenciometria, Condutimetria, Cromatografia Líquida de Alta
Eficiência (HPLC) cromatografia líquida em Camada Fina; Análise titrimétrica; Titulações
de neutralização, oxi-redução e precipitação; Técnicas de amostragem e estatística
aplicada à análise química de medicamentos; e Boas Práticas de Armazenamento e
Estocagem. Biossegurança, Riscos gerais de substâncias químicas e biológicas,
segurança no preparo de soluções e meios de cultura e produtos biológicos ou químicos.
Descarte de substâncias químicas e biológicas. Informações toxicológicas relevantes.
Conhecimento de Logística Farmacotécnica - Formas farmacêuticas destinadas à
aplicação nas mucosas: supositórios, óvulos e colírios; formas farmacêuticas para uso
parenteral; formas farmacêuticas obtidas por divisão mecânica: pós, comprimidos e
drágeas; formas farmacêuticas obtidas por dispersão mecânica: suspensões, emulsões e
colóides; formas farmacêuticas líquidas para uso oral; formas farmacêuticas para uso
tópico: pastas, pomadas, cremes, ungüentos. Farmacologia - vias de administração de
drogas, farmacocinética, farmacologia do sistema nervoso autônomo, farmacologia do
sistema nervoso central, anestésicos locais, antitérmicos, analgésicos, antinflamatórios
não esteroidais, anti-ulcerosos, farmacologia cardiovascular, antibióticos, antifúngicos,
antivirais, quimioterápicos, antiparasitários, anticoagulantes e antianêmicos. Farmácia
Hospitalar - Estrutura organizacional, funções clínicas, garantia da qualidade,
padronização de medicamentos para uso hospitalar e ambulatorial, formas de aquisição
de medicamentos, central de abastecimento farmacêutico, indicadores de consumo,
planejamento e controle de estoque de medicamentos e correlatos, medicamentos
controlados, controle de infecção hospitalar, suporte nutricional parenteral. Teorias
organizacionais e de gestão em farmácia hospitalar, assistência farmacêutica hospitalar,
farmácia hospitalar no Ministério da Saúde. Terapêutica anti-retroviral, drogas antiretrovirais usadas no tratamento de infecções pelo HIV em adultos, principais interações
medicamentosas. Soluções tituladas, diluições, normalidade e molaridade. Legislação
Farmacêutica, Código de Ética, Leis, Portarias e RDCs. Noções básicas de informática.
Atribuições do cargo. Atualidades Profissionais.
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