PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPEÍ
ESTADO DE SÃO PAULO
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017
RETIFICAÇÃO Nº 02 – Ao Edital 01/2017

A Comissão Organizadora do Concurso Público e o INSTITUTO IBDO, tornam pública
a RETIFICAÇÃO Nº 02 ao Edital 01/2017, que passa a ter as redações a seguirem
especificadas, permanecendo inalterados os demais itens do referido edital:

1º - Onde se lê:
FARMACÊUTICO
- fazer a manipulação dos insumos farmacêuticos como medição, pesagem, mistura,
utilizando instrumentos especiais e fórmulas químicas, para atender à produção de
remédios; - controlar entorpecentes e produtos equiparados, anotando sua saída em
mapas, livros, segundo os receituários devidamente preenchidos, para atender aos
dispositivos legais; - desenvolver atividades ou colaborar com todas as áreas
relacionadas com sua competência, como por exemplo: análise bromatológicas,
toxicológicas, dietéticas, lavanderia, biológicas e outras; - visitar farmácias. Drogarias
e laboratórios, orientando seus responsáveis quanto ao aspecto sanitário, para o
pronto cumprimento da legislação vigente; - assessorar autoridades superiores
preparando informes e documentos sobre legislação e assistência farmacêutica, a fim
de fornecer subsídio para elaboração de ordens de serviço, portarias, pareceres e
manifestos; - executar outras tarefas correlatas.
Leia-se:
FARMACÊUTICO
- fazer a manipulação dos insumos farmacêuticos como medição, pesagem, mistura,
utilizando instrumentos especiais e fórmulas químicas, para atender à produção de
remédios; - controlar entorpecentes e produtos equiparados, anotando sua saída em
mapas, livros, segundo os receituários devidamente preenchidos, para atender aos
dispositivos legais; - desenvolver atividades ou colaborar com todas as áreas
relacionadas com sua competência, como por exemplo: análise bromatológicas,
toxicológicas, dietéticas, lavanderia, biológicas e outras; - assessorar autoridades
superiores preparando informes e documentos sobre legislação e assistência
farmacêutica, a fim de fornecer subsídio para elaboração de ordens de serviço,
portarias, pareceres e manifestos; - executar outras tarefas correlatas.
Arapeí, 19 de Outubro de 2017.

Comissão Organizadora do Concurso Público

INSTITUTO IBDO

