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EDITAL N° 002/2018 - RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019 

ALTERA DISPOSITIVOS DO EDITAL Nº 001/2019 QUE ABRE 

INSCRIÇÕES PARA O CONCURSO PÚBLICO DESTINADO A PROVER 

VAGAS NO NÍVEL INICIAL DO QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL 

DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DEFINE SUAS NORMAS E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

JAIRO LUIZ SARTORETTO, Prefeito Municipal de Itá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas 

atribuições legais, e nos termos o item 12.22 do Edital de Concurso nº 001, de 22 de janeiro de 2019.  

 

ALTERA 

Fica alterado o conteúdo programático para o cargo de farmacêutico, na área de conhecimentos 

específicos, que passa a ter a seguinte redação: 

 

Cargo: Farmacêutico 

 

Conhecimentos específicos:  

Planejamento e controle de estoques de medicamentos e correlatos. Farmacocinética e farmacodinâmica: 

introdução à farmacologia; noções de ensaios biológicos; vias de administração e manipulação de formas 

farmacêuticas magistrais e oficinais; absorção, distribuição e eliminação de fármacos; biodisponibilidade 

e bioequivalência de medicamentos; interação droga-receptor; interação de drogas; mecanismos 

moleculares de ação das drogas. Manipulação de medicamentos, produção de antissépticos e 

desinfetantes, Preparo de soluções. Conceitos: molaridade, normalidade. Padronização de técnicas e 

controle de qualidade. Métodos de extração e isolamento de produtos naturais; desenvolvimento e 

validação de métodos analíticos, ensaios farmacopeicos de controle de qualidade; métodos 

cromatográficos e espectrométricos de análises: fundamentos e aplicações; técnicas modernas na 

investigação de produtos naturais: biotecnologia, preparo, diluição e padronização de soluções. 

Nanotecnologia farmacêutica. Biossegurança. Análise de protocolos e relatórios de estudos de 

Equivalência Farmacêutica e Perfil de Dissolução; Análise de protocolos e relatórios de Bioequivalência; 

Notificação de matérias primas reprovadas à ANVISA; Serviços/centros de informação de medicamentos.  

Farmacovigilância e farmacoepidemiologia. Indicadores de Saúde Gerais e Específicos. 

Doenças de Notificação Compulsória (Fisiopatologia, características e tratamento). Gerenciamento de 

resíduos de serviços de saúde. SUS –– Princípios, diretrizes e normatização Programa Saúde da Família 

(PSF). Programas de assistência farmacêutica no SUS. Legislação/ assistência farmacêutica no SUS: 

Política Nacional de Medicamentos e de Assistência Farmacêutica. Código de Ética (Resolução CFF n. 

596/2014). NASF (Núcleo de apoio à saúde da família). Promoção de práticas de promoção à saúde. Ética 

profissional. ESF –Estratégia da Saúde da Família.  

 

Itá, 25 de janeiro de 2019. 

 

 

 

 

Jairo Luiz Saroretto 

Prefeito Municipal de Itá 


