
    

 
 

SELEÇÃO PÚBLICA 04/2017

EDITAL DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO N° 02/2017 

Sr. FERNANDO FIORI DE GODOY, Presidente do CISMETRO, Consórcio Intermunicipal de Saúde na Região 

Metropolitana de Campinas - Norte, no uso de suas atribuições legais, torna pública: 

 

1. Pelo presente, fica retificado o ANEXO I para a função de Auxiliar de Farmácia, devido a 
solicitação do Ofício FISC/Adv nº 141/2017, CRF/SP. 

 

Onde LIA-SE: Receber, conferir, guardar, separar medicamentos e outros produtos farmacêuticos; 
Prestar auxílio no recebimento dos medicamentos verificando quantidade, validade e laudo; Atender 
ao público a aos prontuários médicos; Zelar pela limpeza e higienização e organização do setor 
farmacêutico; Registrar e controlar os estoques de medicamentos e toda linha de produtos que 
circulam no âmbito do setor de farmácia; Requisitar e separar medicamentos para todos as seções e 
postos da Secretaria da Saúde; Cadastrar informações e dados; Realizar consultas junto aos sistemas 
informatizados de farmácia e do almoxarifado; Executar trabalhos de digitação atinentes às atividades 
da seção; Elaborar e separar as solicitações das Unidades Básicas de Saúde, Prontos Socorros e 
medicamentos do Programa de Alto Custo, dando baixa em suas respectivas fichas; Relatar as 
necessidades de compra quando o estoque atingir sua quantidade mínima de demanda, bem como, 
as validades próximas ao vencimento; Auxiliar na elaboração dos relatórios e pedidos de 
medicamentos dos programas de Alto Custo e Dose Certa; e Executar outras atribuições afins. 

LEIA-SE:  Receber, conferir, guardar, separar medicamentos e outros produtos farmacêuticos; 
Prestar auxílio no recebimento dos medicamentos verificando quantidade, validade e laudo; Atender 
ao público a aos prontuários médicos; Zelar pela limpeza e higienização e organização do setor 
farmacêutico; Registrar e controlar os estoques de medicamentos e toda linha de produtos que 
circulam no âmbito do setor de farmácia; Requisitar e separar medicamentos para todos as seções e 
postos da Secretaria da Saúde; Cadastrar informações e dados; Realizar consultas junto aos sistemas 
informatizados de farmácia e do almoxarifado; Executar trabalhos de digitação atinentes às atividades 
da seção; Elaborar e separar as solicitações das Unidades Básicas de Saúde, Prontos Socorros e 
medicamentos do Programa de Alto Custo, dando baixa em suas respectivas fichas; Relatar as 
necessidades de compra quando o estoque atingir sua quantidade mínima de demanda, bem como, 
as validades próximas ao vencimento; Auxiliar na elaboração dos relatórios e pedidos de 
medicamentos dos programas de Alto Custo e Dose Certa; e Executar outras atribuições afins. Sob 
supervisão de um farmacêutico. 

 

 

Holambra, 12 de dezembro de  2017. 

 

 

FERNANDO FIORI DE GODOY  

PRESIDENTE do CISMETRO 
Consórcio Intermunicipal de Saúde na Região Metropolitana de Campinas - Norte 

 

 

 
ELCIO FERREIRA TRENTIN 

SUPERINTENDENTE do CISMETRO 
Consórcio Intermunicipal de Saúde na Região Metropolitana de Campinas - Norte 
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