PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
EDITAL N° 002, DE 06 DE JULHO DE 2020

1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 002/2020, DE 06 DE JULHO DE 2020
A Prefeitura Municipal de Paulínia, no uso de suas atribuições, e nos termos estabelecidos no subitem 9.11
do Edital nº 002/2020, referente ao Processo Seletivo Simplificado Emergencial para a Prefeitura Municipal
de Paulínia, torna pública a seguinte retificação ao Edital supracitado, cujas alterações estão a seguir
elencadas:
1.

No anexo I, requisitos e atribuições da função, funções de nível superior, FARMACÊUTICO,
ATRIBUIÇÕES, passa a considerar o seguinte:

FARMACÊUTICO
ATRIBUIÇÕES: Executar tarefas diversas relacionadas com a composição e fornecimento de
medicamentos e outros preparados semelhantes; Atuar na assistência farmacêutica ao usuário e a
equipe de saúde; Atuar no controle e gerencia de produtos farmacêuticos relacionados à saúde,
desenvolvendo atividades de planejamento, pesquisa, seleção (padronização), aquisição
(planejamento, licitação, analise técnica), desenvolvimento de produtos, produção, manipulação,
controle de qualidade e também no planejamento, logística e controle de armazenamento,
distribuição, transporte, guarda e dispensação dos produtos farmacêuticos; Desenvolver projetos
terapêuticos e participar da elaboração, coordenação e implantação de políticas de saúde e relativas
a produtos farmacêuticos; Ser responsável técnico ou supervisor de um numero pré-determinado de
unidades de saúde, conforme características das mesmas e deliberação da Secretaria Municipal de
Saúde; Fiscalizar ambientes públicos e privados, promovendo a vigilância de produtos e serviços que
afetam a saúde e, desenvolver ações de vigilância em saúde de baixa, média e alta complexidade nas
áreas ambiental e sanitária; Articular ações com unidades de saúde, departamentos, secretarias e
outros órgãos públicos e privados, visando à promoção à saúde; Planejar e atuar em ações de
controle e prevenção a agravos, epidemias e endemias, bem como, promover atividades de
capacitação, formação e educação, matérias; Participar do planejamento das atividades a serem
desenvolvidas na instituição por residentes, estagiários ou voluntários, atuar em equipe
multiprofissional e, orientar e supervisionar estagiários e outros profissionais na execução de seus
serviços; Zelar pela limpeza e conservação de materiais, equipamentos e do local de trabalho;
Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade
e ambiente organizacional.

Os demais itens e subitens do citado Edital permanecem inalterados

Paulínia, 08 de julho de 2020.
Ednilson Cazellato
Prefeito Municipal
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