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EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 03/2017 

Retifica erro material no Edital de Concurso Público nº 01/2017. 

 

 

SIVIO ANTONIO LEMOS DAS NEVES, Prefeito Municipal de Irani, 

Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, retifica erro 

material no Anexo I que especifica o Conteúdo Programático do Edital nº 

01/2017: 

 

Onde se lê: 

Lei nº 8.666/90. 

 

Leia-se:  

Lei nº 8.666/93.    

 
Onde se lê: 

 

FARMACÊUTICO. Subministrar produtos médicos e cirúrgicos, seguindo 

o receituário apropriado; - Controlar entorpecentes e produtos equiparados, 

através de mapas, guias e livros, assim atendendo a dispositivos legais; - 

Analisar produtos farmacêuticos, valendo-se de métodos químicos, para 

verificar qualidade, teor, pureza e quantidade de cada elemento na 

composição; - Orientar os responsáveis por farmácias municipais para que 

cumpram as leis vigentes; - Assessorar as autoridades superiores no preparo 

de informações e documentos sobre legislação e assistência farmacêutica; - 

Fornecer sempre que solicitado subsídios para elaboração de ordens de 

serviço, portarias, pareceres e manifestos; - Controlar o estoque a compra de 

medicamentos, assim como, o prazo de validade dos mesmos; - Controlar a 

dispensação de medicamentos das farmácias municipais aos munícipes; - 

Planejar e elaborar programas de controle no âmbito de sua competência; - 

Executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da 

profissão; - Assessorar autoridades superiores em assuntos referentes a 

matéria de sua área de atuação, preparando informes, documentos e 

pareceres; - Colaborar com a limpeza e organização do local de trabalho; - 

Executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior 

imediato. Código de Ética (Resolução CFF n. 596/2014). NASF (Núcleo de 
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apoio à saúde da família). Promoção de práticas de promoção à saúde. Ética 

profissional. ESF – Estratégia da Saúde da Família. 

 

Leia-se: 

 

FARMACÊUTICO:  Código de ética profissional (Resolução do CFF nº 
596/2014). Lei 8.080/90 e Lei 8.142/90. PORTARIA GM/MS nº 1554 de 30 de 
julho de 2013, assim como as demais normativas que vieram a alterá-la. 
(Principalmente a Portaria SCTIE/MS nº 29, de 22 de junho de 2015). 
PORTARIA Nº 1.555, DE 30 DE JULHO DE 2013. DELIBERAÇÃO 501/CIB/13, 
de 27 de novembro de 2013. DELIBERAÇÃO 398/CIB/14, de 25 de setembro 
de 2014. PORTARIA Nº 571, DE 5 DE ABRIL DE 2013. Utilização de testes 
rápidos para diagnóstico de HIV e triagem para sífilis e hepatites virais na 
Atenção Básica. PORTARIA Nº 2.488, DE 21 DE OUTUBRO DE 2011, 
especificamente no tocante aos Núcleos de Apoio à Saúde da Família. 
PORTARIA MS Nº 3.124, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2012. PORTARIA MS nº 
729, de 13 de maio de 2005. DELIBERAÇÃO 053/CIB/16, de 31 de março de 
2016. Dispensação ou manipulação de fórmulas magistrais e farmacopéicas. 
Farmacocinética. Farmacodinâmica. Agonistas e antagonistas adrenérgicos. 
Drogas que atuam no sistema nervoso central: hipnóticos, sedativos e 
ansiolíticos. Drogas anticonvulsivantes; hipnoanalgésicos; drogas 
antidepressivas; analgésicos e antiinflamatórios (esteroidais e não esteroidais); 
drogas diuréticas; drogas cardiovasculares; antihipertensivos, antiarrítmicos. 
Drogas que atuam no sistema gastrointestinal: fármacos que controlam a 
acidez gástrica. Drogas antiparasitárias: escabicida e parasiticida. Drogas 
antimicrobianas: penicilinas, cefalosporinas, cloranfenicol, eritromicina, 
aminoglicosideos. Interações farmacológicas: interação medicamento Estrutura 
física e organizacional da farmácia popular; Gerenciamento de medicamentos e 
de produtos farmacêuticos de uso hospitalar; Seleção de medicamentos, 
Sistema de Distribuição de Medicamentos; Comissão de Farmácia e 
Terapêutica; Papel da Farmácia no Controle das Infecções Hospitalares; 
Farmacovigilância Hospitalar; Farmacoepidemiologia; Farmacoeconomia; 
Terapia Antineoplásica (quimioterapia); Nutrição Parenteral; Estudos de 
utilização de medicamentos; Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica; 
Cálculos em Farmácia Hospitalar. Medicamentos Genéricos (Lei Federal 
9787/1999) Medicamentos Controlados Portaria da Secretaria de Vigilância 
Sanitária (Ministério da Saúde 344/98). 

 

 

Irani/SC, 06 de julho de 2017. 
 
 
 
 

Sivio Antonio Lemos das Neves 
Prefeito 


