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EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 003/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA DO CASADO-AL, tendo em vista o Edital do
Concurso Público nº 001/2016, para provimento de cargos vagos existentes no Quadro de
Pessoal Permanente da Prefeitura, torna pública as retificações e inclusões a serem
consideradas nos itens e anexos do referido Edital conforme estabelecido abaixo:
O CONTEÚDO ESPECIFICO DE FARMACÊUTICO, PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE
REDAÇÃO:
FARMACÊUTICO
Legislação farmacêutica, ética profissional, gestão da farmácia hospitalar, sistema de distribuição de
medicamentos: coletivo, individualizado e dose unitária. Farmacotécnica de produtos não estéreis:
análise de formulações; manipulação de fórmulas magistrais e oficinas; estabilidade de formulações
extemporâneas; unitarização de medicamentos sólidos e líquidos; controle de qualidade.
Farmacotécnica de produtos estéreis: reconstituição, diluição e estabilidade de medicamentos
injetáveis; unitarização e fracionamento para dispensação por dose unitária; preparo de soluções para
nutrição parenteral e outras formulações de grande volume; controle microbiológico, controle de
qualidade; manipulação de quimioterápicos anti-neoplasicos; validação de processos. Cálculos em
farmácia, gestão de estoque: aquisição, armazenamento e controle de produtos farmacêuticos;
sistemas informatizados de controle de estoque; farmacodinâmica: vias de administração de
medicamentos; mecanismos de ação dos fármacos; interação medicamentosa; fatores que interferem
na ação dos fármacos; efeitos colaterais e reações adversas; alergia, tolerância e intoxicação; utilização
de medicamentos em populações especiais: neonatos, crianças, gestantes, idosos; utilização de
medicamentos em condições especiais: insuficiência renal, hepática, cardiovascular e respiratória.
Farmacocinética: conceitos gerais; parâmetros farmacocinéticos; metabolismo de medicamentos;
margem terapêutica; posologia; fatores que alteram a farmacocinética; monitorização de fármacos na
prática clínica; metodologia de monitorização. Farmácia clínica e atenção farmacêutica: conceitos; uso
racional de medicamentos; controle e seguimento de paciente; problemas relacionados ao medicamento;
monitorização da farmacoterapia; farmacoepidemiologia: farmacovigilância e estudos de utilização de
medicamentos. Farmacoeconomia: conceitos gerais; análise custo-benefício, custo-utilidade e custominimização. Seleção de medicamentos: conceitos; padronização de medicamentos; comissão de
farmácia e terapêutica; guia farmacoterapêutico. Pesquisa clínica. Controle de infecções hospitalares e
a farmácia hospitalar. Erros de medicação. Suporte nutricional. Resíduos hospitalares.
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