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PRIMEIRA RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA

 CONCURSO PÚBLICO 001/2015

PREFEITURA MUNICIPAL E CÂMARA MUNICIPAL DE TURVÂNIA/GO

A COMISSÃO ESPECIAL  DE CONCURSO PÚBLICO do  Município  de  Turvânia,  de  acordo  com as
atribuições  que  lhes  são  conferidas,  por  meio  do  Decreto  nº  045/2015-PMT,  TORNA  PÚBLICO,  a  todos
interessados a primeira retificação do Edital de Abertura.

Art. 1º Fica retificado o conteúdo programático para o cargo de Farmacêutico/Bioquímico.

Art. 2º Este edital entra em vigor na data de sua publicação.

Onde se lê:  Farmacêutico / Bioquímico: Farmacocinética e fatores que influenciam na absorção, distribuição,
bio-transformação  e  excreção  das  drogas:  Tempo  de  meia  vida,  volume  aparente  de  distribuição,
biodisponibilidade  e  clearence  total.  Farmacodinâmica:  Mecanismo  de  ação  das  drogas  e  relação  entre
concentração da droga e efeito. Drogas que atuam no Sistema Nervoso Autônomo. Drogas que atuam no Sistema
Nervoso Central. Analgésicos anti-piréticos e anti-inflamatórios (esteroidais e não esteroidais). Drogas diuréticas.
Drogas  cardiovasculares:  Antianginosos,  Anti-hipertensivos,  Digitálicos.  Drogas  que  atuam  no  Sistema
Gastrintestinal. Drogas que atuam no controle da diabetes. Drogas antiinfecciosas e antiparasitárias. Interações
medicamentosas: Medicamentos X Medicamentos. Medicamentos X Alimentos. Análise Farmacêutica: Cálculo de
miliequivalentes a milimol. Concentração de soluções em normalidade, molaridade, molaridade. p/p. p/v.v/v.ppm,
etc . Análise volumétrica por neutralização, oxi-redução, precipitação complexotomia. Preparações Farmacêuticas
e  Sua  Elaboração:  Forma  farmacêutica-  Sólidas,  semisólidas  e  líquidas  :  Preparação,  Farmacotécnica  e
tecnologia  farmacêutica;  Vantagens  e  desvantagens:  Relação  com  as  vias  de  administração.  Controle  de
Qualidade de Produtos Farmacêuticos e Correlatos: Testes químicos. Testes físico-químicos. Testes biológicos e
microbiológicos.  Legislação  Farmacêutica  e  Âmbito  Profissional:  Código  de  ética  da  profissão  Farmacêutica:
Portaria  344 do Ministério  da Saúde de 12/05/1998. Portaria  3916/98 Política  Nacional de Medicamentos de
30/10/1998.

Leia-se:  Farmacêutico/Bioquímico:  Planejamento  e  gestão  da  assistência  farmacêutica;  seleção  de
medicamentos; sistemas de compra e distribuição de medicamentos em farmácia e/ou almoxarifado no serviço
público;  armazenamento  de  medicamentos;  gestão  de  materiais  na  farmácia  e/ou  almoxarifado;  aquisição  e
licitação  de  medicamentos  e  outros  produtos  para  a  saúde;  seguimento  Farmacoterápico  de  pacientes  em
ambulatório; Farmácia Clínica, Atenção Farmacêutica, Intervenção Farmacêutica e otimização da farmacoterapia;
aspectos de biossegurança em farmácias; farmacoepidemiologia; farmacoeconomia; farmacovigilância; estudos
de  utilização  de  medicamentos;  farmacoterapia  baseada  em  evidências;  análises  farmacoeconômicas;  ética
Farmacêutica;  análise farmacêutica e controle de qualidade de medicamentos;  cálculos de concentrações na
manipulação  farmacêutica.  Interpretação  de  certificados  de  análise  de  medicamentos;  estabilidade  de
medicamentos; Farmacotécnica e Tecnologia Farmacêutica; formas farmacêuticas sólidas, líquidas, semi-sólidas
e  estéreis:  conceito,  importância,  aspectos  biofarmacêuticos,  fabricação  e  acondicionamento;  sistemas  de
liberação  de  fármacos;  aspectos  técnicos  de  infra-estrutura  física  e  garantia  de qualidade;  boas  práticas  de
manipulação  em  farmácia;  farmacologia  e  farmacoterapia;  reações  adversas  a  medicamentos;  interações
medicamentosas;  farmacologia  e  farmacoterapia  nas  doenças  infecciosas  bacterianas,  virais  e  fúngicas;
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farmacologia  e  farmacoterapia  nas  doenças  do  sistema  cardiovascular;  farmacologia  e  farmacoterapia  nas
doenças neoplásicas; armacologia e farmacoterapia da dor e da inflamação; farmacologia e farmacoterapia nos
distúrbios da coagulação; farmacologia do sistema nervoso central, autônomo e periférico; segurança do processo
de utilização de medicamentos; produtos para a saúde relacionados com o preparo, administração e descarte de
medicamentos; Sistema Único de Saúde: princípios e diretrizes; Política Nacional de Assistência Farmacêutica;
Assistência Farmacêutica na Atenção Básica; atenção de média e alta complexidade. Amostras biológicas: coleta,
preparação  e  preservação  de  espécimes clínicos  para  diagnóstico  laboratorial.  Biossegurança  e  controle  de
qualidade  em  laboratório.  Bioquímica  clínica  e  técnicas  de  laboratório  aplicadas  às  análises  bioquímicas  e
endócrinas.  Parasitologia  clínica  e  técnicas gerais  de laboratório  aplicadas ao diagnóstico de  protozoários  e
helmintos. Métodos de exame cropológico. Microbiologia clínica e técnicas gerais de laboratório aplicadas ao
diagnóstico  de  fungos,  vírus  e  bactérias.  Hematologia  clínica  e  técnicas  de  laboratório  aplicadas ao  estudo
hematológico.  Imunologia clínica e técnicas de laboratório  aplicadas ao diagnóstico das doenças infecciosas,
autoimunes e tumorais.  Uroanálise:  métodos e técnicas de laboratório  aplicadas ao exame físico,  químico  e
citológico da urina. 

Turvânia, 14 de outubro de 2015.
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