
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ 
 

 
Página 1 de 1 

 

 

CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2022 

EDITAL 02 

RETIFICAÇÃO DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO CARGO DE FARMACÊUTICO – ANEXO III 
DO EDITAL 01 – EDITAL COMPLETO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, através 
da empresa Planexcon - Gestão Pública e Empresarial Ltda, com supervisão da Comissão Examinadora do 
Concurso Público nomeada pela Portaria nº 1659/2021, TORNA PÚBLICO o presente Edital de 
RETIFICAÇÃO DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO CARGO DE FARMACÊUTICO – ANEXO III 
DO EDITAL 01 – EDITAL COMPLETO.  

COMUNICA que, após decorrido o prazo para impugnação do edital (05 e 06 de junho de 2022), faz-se 
necessária a correção do conteúdo programático do cargo de farmacêutico, ficando retificado o Anexo III do 
Edital 01 nos termos abaixo descritos: 

Onde se lê: 

Ética Profissional e Legislação; Medicamentos controlados e entorpecentes; Administração de   farmácia, 
dispensação, aviamento de receitas, controle de estoque de medicamentos, normas, rotinas e recursos  
humanos; Farmacotécnica: manipulação de formas oficiais e magistrais; Preparação farmacêutica; Noções 
básicas de filtração, destilação e esterilização; Conceitos básicos de  drogas  que  atuam  no  organismo:  
princípio de ação de medicamentos e interação medicamentosa; Absorção, distribuição, farmacocinética, 
biotransformação e excreção de drogas; Antibióticos e quimioterápicos: conceituação a agentes produtores e 
classificação; Toxicologia;  Farmacodependência; Controle de infecção hospitalar:  antissépticos, desinfetantes  e 
esterilizantes. Farmacologia dos principais grupos de medicamentos. Segurança no uso de Medicamentos – 
Boletins ISPM, em: https://www.ismp-brasil.org/site/boletins/ 

Leia-se: 

Resolução 724/2022 - Dispõe sobre o Código de Ética, o Código de Processo Ético e estabelece as infrações e as 
regras de aplicação das sanções ético-disciplinares. Lei nº 5991/1973 e suas retificações/alterações; Lei º 
6360/1976; Lei nº 8080/90; RDC nº 50/2002; Portaria nº 264/2020; RDC nº 67/2007; RDC nº 44/2009; Lei 
nº 13021/2014; Portaria nº 344/1998; RDC nº 20/2011; RDC nº 50/2014. Lei nº 9787/1999; Portaria nº 
111/2016; Decreto nº 20377/1931; Resolução CFF nº 261/1994; Resolução CFF nº 308/1997; Resolução CFF 
nº 437/2005; Resolução CFF nº 542/2011; Resolução CFF nº 586/2013. Portaria MS nº 3916/1998. 
Administração de farmácia, dispensação, aviamento de receitas, controle de estoque de medicamentos, normas, 
rotinas e recursos  humanos; Farmacotécnica: manipulação de formas oficiais e magistrais; cálculos 
farmacêuticos; Preparação farmacêutica; Noções básicas de filtração, destilação e esterilização; Conceitos 
básicos de  drogas  que  atuam  no  organismo:  princípio de ação de medicamentos e interação medicamentosa; 
Absorção, distribuição, farmacocinética, biotransformação e excreção de drogas; Antibióticos e quimioterápicos: 
conceituação a agentes produtores e classificação; Toxicologia;  Farmacodependência;  Controle de infecção 
hospitalar:  antissépticos, desinfetantes  e esterilizantes. Farmacologia dos principais grupos de medicamentos. 
Segurança no uso de Medicamentos – Boletins ISPM, em: https://www.ismp-brasil.org/site/boletins/. O 
Farmacêutico na assistência farmacêutica no SUS: diretrizes para ação – Conselho Federal de Farmácia (2015), 
disponível em: https://www.cff.org.br/userfiles/file/livro.pdf. 

O Edital 01 passa a vigorar a partir de então com as presentes retificações, nos termos do respectivo item 12.3.  

E por motivo de transparência, para chegar ao conhecimento de todos, este Edital será publicado em sua íntegra 
nos sites www.tatui.sp.gov.br e www.planexcon.com.br, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Tatuí 
e na forma de extrato em Jornal de circulação no município. 

 

Tatuí, 11 de junho de 2022. 

 

MIGUEL LOPES CARDOSO JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
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