EDITAL 020/2017 DE 29 DE SETEMBRO DE 2017
FARMÁCIA ESCOLA
A Faculdade Maria Milza – FAMAM, através do Diretor Geral, Senhor Weliton
Antonio Bastos de Almeida, usando de suas atribuições legais, faz saber para
conhecimento dos interessados, o Edital da seleção de Farmacêutico, para
atuação na Farmácia Escola do Centro Integrado de Pesquisas e Extensão Maria
Milza (CIPEM), em Cruz das Almas.
1. DA VAGA
Vagas

Cargo

Remuneração
Bruta

Requisito de qualificação

CH (h)

- Graduação em Farmácia;
- Registro no Conselho
Regional de Farmácia do
Estado da Bahia;
01

Farmacêutico

R$ 4.381,60

- Experiência com contrato
de trabalho, pelo menos
durante 2 anos com carteira
assinada, na área de
Farmácia Comercial.

40 horas
semanais
(08:00 até
12:00 h e
13:00 até
17:00 h)

1.1 ATRIBUIÇÕES
- Realizar tarefas relacionadas ao desenvolvimento, produção, dispensação,
controle, armazenamento e distribuição de produtos farmacêuticos;
- Realizar atividades relacionadas à gestão e administração de estabelecimento
farmacêutico.
- Realizar atividades de ensino, pesquisa e extensão.
2. DAS INSCRIÇÕES
As inscrições para Processo Seletivo estarão abertas no período de 02/10/2017 a
13/10/2017, na Secretaria Acadêmica da FAMAM, Campus de Governador
Mangabeira.

 Documentação necessária:
I.
Requerimento de inscrição preenchido e assinado (anexo A deste
edital ou disponível na Secretaria Acadêmica);
II.
Cópias do diploma e histórico escolar da graduação;
III.
Cópias dos certificados e dos diplomas de pós-graduação em
Instituição de Ensino Superior reconhecida pela Capes, e dos
respectivos históricos escolares;
IV.
Curriculum Vitae na Plataforma Lattes;
V.
Cópia da Documentação comprobatória.
- Ao receber o protocolo da entrega da documentação, o candidato estará
efetivando a inscrição e aceitando as condições e normas estabelecidas, não
sendo permitido o cancelamento nem alteração da inscrição;
- No caso de documentação postada por SEDEX, enviar à Coordenação do
Curso de Farmácia, Secretaria Acadêmica da FAMAM, no endereço Rodovia BR
101- Km 215- Zona Rural, Sungaia- Governador Mangabeira-BA, CEP 44.350-000,
Caixa Postal 53, com data máxima de postagem de 10 de Outubro de 2017;
- Não será permitida a realização de inscrição condicional.
OBS: As informações prestadas no currículo são de inteira responsabilidade do
candidato, cabendo à Comissão do Processo Seletivo o direito de exclusão
daquele que preenchê-lo com dados incorretos ou rasurados, bem como daquele
que prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado
posteriormente.

3. PROCESSO SELETIVO
O processo seletivo ocorrerá nas seguintes etapas:
a) Análise do Currículo Lattes (peso 2,5)
Será avaliada a experiência profissional dos candidatos na área de
Farmácia, sua qualificação acadêmica e experiência em atividades de
pesquisa e extensão.
b) Prova Escrita (peso 5,0)
Data: 25 de Outubro de 2017
Local: FAMAM, Campus de Governador Mangabeira
Horário: 08:00 ás 11:00h

A prova escrita terá caráter eliminatório. Caso o candidato obtenha nota
inferior a 70% do total, será desclassificado do processo seletivo.
- CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:


Assistência Farmacêutica: Ciclo da Assistência Farmacêutica - produção,
seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição, prescrição,
dispensação de medicamentos. Uso Racional de Medicamentos, Assistência
Farmacêutica na atenção básica.



Noções sobre atividades administrativas e gerenciais na assistência
farmacêutica e farmácias: Planejamento de atividades, elaboração de
procedimentos, organização, logística e administração de materiais,
acompanhamentos físico financeiro, controle de estoque, ponto de
ressuprimento, noções sobre gerenciamento de pessoas.

c) Entrevista (peso 2,5)
A entrevista será agendada com os candidatos que forem aprovados na
prova escrita.
4. RESULTADO
O resultado será divulgado na home page da FAMAM.

5. DISPOSIÇÕES GERAIS
Serão anuladas as inscrições que não atenderem às exigências contidas neste
Edital.
Toda documentação solicitada neste edital, deverá ser entregue na secretaria
acadêmica juntamente com a ficha de inscrição no ato da inscrição.

Governador Mangabeira, 27 de Setembro de 2017.

Weliton Antonio Bastos de Almeida
Diretor Geral

ANEXO A

SELEÇÃO DE FARMACEUTICO PARA FARMÁCIA ESCOLA DA FAMAM
EDITAL 020/2017 DE 29 DE SETEMBRO DE 2017

REQUERENTE

ENDEREÇO

TELEFONE

EMAIL

Venho requerer inscrição para vaga de farmacêutico na Farmácia Escola da
FAMAM e informo que li e concordei com os itens descritos no edital 020/2017 de
29 de setembro de 2017.

Governador Mangabeira – BA, ______ de outubro de 2017

___________________________________________
Assinatura do Requerente

