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RETIFICAÇÃO 01 
AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 01/2020 

O Município de PIRATUBA, Estado de Santa Catarina, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal, no uso de suas atribuições legais, torna pública a retificação ao Edital de Processo 
Seletivo nº 01/2020, publicado em dia 16 de março de 2020, permanecendo inalterados os 
demais itens e subitens do referido edital: 
 

1.1 Corrige as informações acerca do cargo de Farmacêutico (Cargo 01), estabelecido no 
Anexo VI do Edital, que passa a ser o seguinte: 

Farmacêutico (Cargo 01) 
Analisar produtos farmacêuticos em fase de elaboração e seus insumos, efetuando controle de qualidade físico, 
químico e biológico dos mesmos, valendo-se de técnicas e aparelhos especiais, baseando-se em fórmulas pré-
estabelecidas; Opinar na compra de matérias-primas para fabricação de produtos farmacêuticos e na compra 
de medicamentos, materiais e equipamentos, fornecendo especificações técnicas; Efetuar o controle de 
entorpecentes e produtos equiparados, anotando em mapas, guias, livros, segundo receituários devidamente 
preenchidos para atender dispositivos legais; Opinar na compra de matérias-primas para a fabricação de 
produtos farmacêuticos e na compra de medicamentos, materiais e equipamentos, fornecendo especificações 
técnicas; Realizar trabalhos de manipulação e distribuição de medicamentos; Realizar estudos, análises e testes 
com plantas medicinais, utilizando técnicas e aparelhos especiais, para obter princípios ativos e matérias 
primas; Efetuar o controle de estoque de medicamentos, matérias-primas, embalagens, impressos, rótulos, 
etc. Efetuar relatórios e mapas sempre que necessário; Participar de comissões de estudos multidisciplinares, 
visando sempre o aprimoramento dos serviços; Elaborar rotinas específicas para cada serviço; Supervisionar e 
orientar os serviços executados pelos auxiliares; Promover treinamentos sempre que necessários; Realizar 
trabalhos de manipulação e distribuição de medicamentos; Executar outras tarefas correlatas. 

 

 

1.2 Os demais itens do Edital seguem inalterados. 

 
Piratuba/SC, 20 de maio de 2020.  

 
OLMIR PAULINHO BENJAMINI 
Prefeito Municipal de Piratuba 


