ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 002/2019
RETIFICAÇÃO 02 DO EDITAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, torna público aos candidatos interessados neste certame, que
nesta data, foi retificado o Edital de Concurso Público 002/2019, conforme o que estabelece a seguir:

No Edital 002/2019, Anexo 02, onde se lê:
Farmacêutico Bioquímico
- Planejar e organizar o trabalho da equipe de laboratório, bem como manter o controle interno do mesmo, a fim
de obter resultados de qualidade, com segurança, buscando a minimização de erros:
Definindo as atribuições de cada profissional da sua equipe;
Definindo as regras e normas de atendimento e de realização das atividades, como análises de exames e
entrega de resultados;
Prestando orientações sobre todas as atividades do laboratório, entre elas: como liberar resultados compatíveis, instruções sobre recoletas, repetições de exames, preparo de soluções de controle analítico, manutenção
e controle de equipamentos, controle dos reagentes, entre outros;
Realizando reuniões periódicas para esclarecimentos e repasse de regras e normas.
- Facilitar e padronizar as atividades, garantindo que todos os servidores utilizem as mesmas técnicas dentro do
laboratório, por meio da elaboração de manuais de procedimentos e POPs (Procedimentos Operacionais Padrão).
- Contribuir para a confirmação e/ou descarte de diagnósticos, zelando pela confiabilidade das informações:
Acompanhando, orientando e/ou realizando exames clínico-laboratoriais, de exudatos e transudatos humanos;
Empregando materiais, aparelhos e reagentes apropriados;
Elaborando pareceres técnicos, laudos e atestados, de acordo com as normas.
Promovendo o controle de qualidade dos exames laboratoriais realizados.
- Otimizar resultados e melhorar a qualidade dos exames realizados, mantendo o controle externo - Programa
Nacional de Controle da Qualidade (PNCQ):
Recebendo controle com inspeção em todo material;
Organizando a equipe e definindo atribuições para a realização das provas;
Analisando resultados obtidos e concordância dos mesmos;
Realizando e/ou solicitando repetições necessárias;
Finalizando as análises;
Buscando colocação (resultado das provas) e fazendo o repasse aos servidores e a(ao) Secretária(o) de Saúde.
- Acompanhar todo o processo de elaboração de pedidos e compras para o laboratório, desde a relação de
pedidos até a presença no pregão, passando por pré-cotação, análise das amostras via internet com laudo de
aceitabilidade, entre outros, com o objetivo de melhorar fornecedores, a qualidade dos produtos utilizados e
garantir a continuidade dos trabalhos.
- Elaborar projetos para a compra de equipamentos, realizando o levantamento da demanda de exames e necessidade de equipamentos para agilizar a análise do resultado, bem como orçando os mesmos.
- Possibilitar uma maior quantidade de análises, para melhorar os diagnósticos realizados pelo Município e otimizar/agilizar resultados, por meio da elaboração de projetos para a realização/implementação de novos exames:
Verificando a demanda do Município;
Avaliando o prazo para obtenção de resultados em laboratórios externos;
Analisando recursos para realização desses exames no Município;
Pesquisando e realizando contato com fornecedores.
- Fazer a manipulação dos insumos farmacêuticos, como medição, pesagem e mistura, utilizando instrumentos
especiais e fórmulas químicas, visando atender a produção de medicamentos e outros preparados.
- Realizar fiscalização profissional sanitária e técnica de empresas, estabelecimentos, setores, formulas, produtos, processos e métodos farmacêuticos ou de natureza farmacêutica.
- Elaborar, instruir, julgar e dar ciência de processos administrativos sanitários aos estabelecimentos autuados
por infringir os dispositivos da legislação de vigilância sanitária vigente.
- Emitir parecer técnico sobre questões da legislação sanitária em vigor.
- Responder a solicitações e questionamentos da promotoria, dos órgãos de classe, dos conselhos de saúde e
de usuários concernentes às atividades de vigilância em saúde.
- Participar de ações de investigação epidemiológica, organizando e orientando na coleta, acondicionamento e
envio de amostras para análise laboratorial.
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-

Identificar, estabelecer, implantar e monitorar procedimentos e operações que estejam associadas com aspectos do meio ambiente.
- Inteirar-se de novas técnicas e definições, com o intuito de melhorar a execução dos exames e otimizar resultados, participando de treinamentos externos como representante do Município.
Dirigir veículos oficiais quando houver necessidade de deslocamento para realização das atribuições do seu cargo.
Leia-se:
Farmacêutico

-

Atender a demanda da população no que se refere à distribuição de medicamentos, visando manter o fluxo
adequado de distribuição aos usuários e/ou serviços e racionalizar a compra de medicamentos padronizados:
Planejando a aquisição e distribuição de medicamentos;
Acompanhando todo o processo de elaboração de pedidos e compras, desde a relação de pedidos até a presença no pregão;
Realizando procedimentos administrativos de controle, cadastro e atualização de medicamentos, pedidos, entre outros, a fim de gerar relatórios de utilização, permitindo o controle de uso e possibilitando calcular a quantidade necessária de medicamentos a serem comprados no próximo período;
Elaborando lista de medicamentos e quantidades necessárias;
Planejando registro de preços;
Participando de compras mensais;
Realizando a análise das amostras via internet com laudo de aceitabilidade;
Autorizando a dispensação para as Unidades de Saúde mediante pedido;
Recebendo as receitas do público e analisando-as;
Fornecendo os medicamentos de acordo com a necessidade do requisitante e padronização do Município.

-

Prestar orientações a usuários e/ou outros profissionais, a respeito de medicamentos, modo de utilizar e processo de obtenção dos mesmos, permitindo que o usuário tenha acesso às informações pertinentes ao seu
tratamento, visando melhorar e ampliar a adesão a este, bem como evitar trocas, uso inadequado ou irracional
de medicamentos.

-

Atender a legislação vigente, organizando e estruturando a farmácia de acordo com as normas definidas.

-

Atuar no recebimento e armazenagem de medicamentos, a fim de garantir que o que foi comprado foi entregue,
bem como garantir a qualidade de estocagem dos produtos:
Conferindo volumes, quantidades, validades, valores referentes às autorizações;
Dando entrada no sistema específico;
Controlando condições de estoque e armazenagem.

-

Garantir que os medicamentos vencidos sejam descartados com segurança e de acordo com as normas ambientais, definindo o destino de produtos vencidos, providenciando o recolhimento e encaminhamento para a
empresa responsável pela coleta.

-

Atender a necessidade da população e a qualidade dos medicamentos, dentro do orçamento previsto, participando ativamente no processo de padronização de medicamentos e orientação à comissão de licitação sobre
características técnicas dos mesmos, tomando como base os protocolos clínicos reconhecidos pelas sociedades científicas e instituição congêneres.

-

Participar da comissão da farmácia e terapêutica do município.

-

Contribuir para que os resíduos de farmácias, postos e/ou outras unidades de saúde sejam destinados corretamente, de acordo com as normas sanitárias:
Realizando o levantamento dos resíduos produzidos;
Elaborando e implementando ações que visem a eliminação destes resíduos.

-

Realizar o balanço de medicamentos controlados, encaminhando periodicamente os relatórios necessários
para a Vigilância Sanitária responsável, visando seguir os procedimentos legais, bem como manter o órgão
fiscalizador informado.

Responder tecnicamente e legalmente pela farmácia, desempenhando, administrando e coordenando as atividades que lhe são inerentes, tais como seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição e dispensação de insumos farmacêuticos.

Contribuir com o correto andamento das ações na área de vigilância epidemiológica, saúde ambiental e sanitária, bem como de atividades relacionadas às ações de saúde e programas municipais, participando do planejamento, execução, acompanhamento e avaliação destas ações.
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-

Contribuir com a saúde da população, garantindo o cumprimento da legislação vigente, no que tange aos procedimentos relacionados à sua área:
Desenvolvendo ações de fiscalização e de orientação aos estabelecimentos nas atividades de vigilância sanitária de serviços de saúde, bem como de produtos de interesse à saúde, higiene e saneamento;
Elaborando, instruindo, julgando e dando ciência de processos administrativos sanitários aos estabelecimentos
autuados por infringir os dispositivos da legislação de vigilância sanitária vigente;
Emitindo pareceres técnicos sobre questões da legislação sanitária em vigor;
Respondendo solicitações e questionamentos da promotoria, dos órgãos de classe, dos conselhos de saúde
de usuários concernentes às atividades de vigilância em saúde.

-

Participar de ações de investigação epidemiológica, organizando e orientando na coleta, acondicionamento e
envio de amostras para análise laboratorial.

-

Contribuir com os processos de tomada de decisão, participando da coleta e análise de dados.

-

Auxiliar na elaboração de planos, programas e políticas, em parceria com outros profissionais, buscando subsídios na bibliografia disponível, visando efetivar a formulação de uma política de Assistência Farmacêutica
Municipal e a implantação de ações capazes de promover a melhoria das condições de assistência à saúde
da população.

-

Fiscalizar e vistoriar em estabelecimentos de saúde, inspeção e interdição de estabelecimentos de saúde,
cadastro e controle de receitas e balanços referentes a farmácias e drogarias, para fornecimento de receituário.

-

Promover a educação em saúde, em seus segmentos, desenvolvendo estudos e pesquisas relacionados à sua
área de atuação, através de reuniões, comissões, orientações, campanhas, palestras e outros eventos.

-

Acompanhar in loco, quando necessário, a transferência de pacientes entre unidades e/ou estabelecimentos
de saúde.

-

Dirigir veículos oficiais quando houver necessidade de deslocamento para realização das atribuições do seu
cargo.

Controlar entorpecentes e produtos equiparados, registrando a sua saída em documentos apropriados, a fim
de atender aos dispositivos legais.

No Edital 002/2019, Anexo 03, onde se lê:
Farmacêutico Bioquímico
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos. Legislação e Ética Farmacêutica; Organização do Serviço Público de Saúde; Bioquímica Clínica - Padronização, Fotometria, Fundamentos Químicos, Metodologias, e interpretação clínico laboratorial das dosagens bioquímicas e das determinações enzimáticas;
Hematologia Clínica - Hematipoiese, Fisiologia da linhagem vermelha e branca, imunologia, determinação dos antígenos eritrocitários, hemostasia; Imunologia Clínica - Reação de: Imunoensaio, imunofluorescência, fixação do complemento, precipitação e aglutinação, imunologia aplicada ao diagnóstico de: Rubéola, Doenças Autoimunes, Alergias,
Hepatite, Imunodeficiências; Hematologia e Legislação aplicada a transfusão de hemocomponentes. Controle de Qualidade: conceito, aspectos gerais, fatores que afetam a qualidade dos materiais e medicamentos. Assistência Farmacêutica. Planejamento e Organização de um Serviço de Farmácia Hospitalar. Gerenciamento em Farmácia Hospitalar.
Logística do abastecimento. Seleção, aquisição, análise, armazenamento e distribuição de medicamentos e correlatos.
Gerenciamento de estoque. Dispensação e Distribuição de Medicamentos. Armazenamento e Conservação de Medicamentos. Farmacotécnica hospitalar: Desenvolvimento e/ou manipulação de fórmulas magistrais e oficinais. Nutrição
Parenteral. Antimicrobianos: princípios básicos para o uso racional de antimicrobianos; farmacocinética e farmacodinâmica; modo de ação sobre bactérias Gram positivas e Gram negativas. Farmacoepidemiologia: Farmacovigilância e
Farmacoeconomia. Legislação Específica para Farmácia Hospitalar. Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica.
Parasitologia clínica: Patologia, morfologia, epidemiologia, sintomatologia, profilaxia, e diagnostico das principais doenças causadas ao homem por parasitas intra e extra intestinais; Microbiologia Clínica - Métodos de esterilização,
meios de cultura, sintomatologia, patogenia, profilaxia e diagnóstico laboratorial das principais doenças causadas ao
homem por bactérias inclusive vias urinárias, líquidos de punções, controle de qualidade em microbiologia. Conhecimentos básicos inerentes às atividades do cargo. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre
os temas propostos]. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles
posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.]

Leia-se:
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Farmacêutico
Legislação do SUS: Princípios e diretrizes do SUS, o SUS na Constituição Federal, Leis, Conselhos de Saúde, Princípios da Infecção Hospitalar, Conceitos em Infecção Hospitalar, Higienização das mãos. Legislação e Ética Farmacêutica. Organização do Serviço Público de Saúde.
Controle de Qualidade: conceito, aspectos gerais, fatores que afetam a qualidade dos materiais e medicamentos. Assistência Farmacêutica. Planejamento e Organização de um Serviço de Farmácia Hospitalar. Gerenciamento em Farmácia Hospitalar. Logística do abastecimento. Seleção, aquisição, análise, armazenamento e distribuição de medicamentos e correlatos. Gerenciamento de estoque. Dispensação e Distribuição de Medicamentos. Armazenamento e
Conservação de Medicamentos. Farmacotécnica hospitalar: Desenvolvimento e/ou manipulação de fórmulas magistrais e oficinais. Nutrição Parenteral. Antimicrobianos: princípios básicos para o uso racional de antimicrobianos; farmacocinética e farmacodinâmica; modo de ação sobre bactérias Gram positivas e Gram negativas. Farmacoepidemiologia: Farmacovigilância e Farmacoeconomia. Legislação Específica para Farmácia Hospitalar. Farmácia Clínica e
Atenção Farmacêutica. Parasitologia clínica: Patologia, morfologia, epidemiologia, sintomatologia, profilaxia, e diagnostico das principais doenças causadas ao homem por parasitas intra e extra intestinais; Microbiologia Clínica - Métodos de esterilização, meios de cultura, sintomatologia, patogenia, profilaxia e diagnóstico laboratorial das principais
doenças causadas ao homem por bactérias inclusive vias urinárias, líquidos de punções, controle de qualidade em
microbiologia. Conhecimentos básicos inerentes às atividades do cargo. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e
atos normativos a eles posteriores, publicados até a data de publicação do Edital.].
No Edital 002/2019, no item 3.1, onde se lê:
3.1 O período das inscrições será das 16h00min do dia 11 de dezembro de 2019 às 17h00min do dia
13 de janeiro de 2020;
Leia-se:
3.1 O período das inscrições será das 16h00min do dia 11 de dezembro de 2019 às 17h00min do dia
20 de janeiro de 2020;

No Edital 002/2019, no item 3.3.2, onde se lê:
3.3.2

O prazo final para pagamento da taxa de inscrição é 13 de janeiro de 2020;

Leia-se:
3.3.2

O prazo final para pagamento da taxa de inscrição é 20 de janeiro de 2020;

No Edital 002/2019, no item 3.4, onde se lê:
3.4
Não serão aceitos pedidos de isenção de pagamento do valor da inscrição, seja qual for o motivo alegado,
exceto aos doadores de sangue e/ou medula óssea beneficiados pela Lei Estadual nº 10.567/1997 alterada pela Lei
Estadual nº 17.457/2018, devendo o doador de sangue e/ou medula óssea, efetuar sua inscrição pela Internet e até as
17h00min do dia 13 de dezembro de 2019, realizar o Pedido de Isenção por meio do link “Solicitar Isenção” disponível
na Área do Candidato conforme as instruções contidas no mesmo, anexando ao pedido os documentos comprobatórios
(em um único arquivo no formato PDF);
Leia-se:
3.4
Não serão aceitos pedidos de isenção de pagamento do valor da inscrição, seja qual for o motivo alegado,
exceto aos doadores de sangue e/ou medula óssea beneficiados pela Lei Estadual nº 10.567/1997 alterada pela Lei
Estadual nº 17.457/2018, devendo o doador de sangue e/ou medula óssea, efetuar sua inscrição pela Internet e até as
17h00min do dia 19 de dezembro de 2019, realizar o Pedido de Isenção por meio do link “Solicitar Isenção” disponível
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na Área do Candidato conforme as instruções contidas no mesmo, anexando ao pedido os documentos comprobatórios
(em um único arquivo no formato PDF);
No Edital 002/2019, no item 3.4.3, onde se lê:
3.4.3 A partir das 18h00min do dia 17 de dezembro de 2019 o candidato que protocolou Pedido de Isenção nos
termos do item 3.4 deverá acessar a Área do Candidato para verificar se o seu pedido foi aceito, caso contrário, deverá
imprimir uma segunda via do boleto e pagá-lo até o vencimento para manter sua inscrição.
Leia-se:
3.4.3 A partir das 18h00min do dia 23 de dezembro de 2019 o candidato que protocolou Pedido de Isenção nos
termos do item 3.4 deverá acessar a Área do Candidato para verificar se o seu pedido foi aceito, caso contrário, deverá
imprimir uma segunda via do boleto e pagá-lo até o vencimento para manter sua inscrição.

No Edital 002/2019, no item 3.8, onde se lê:
3.8
O candidato que necessitar de condições especiais para a realização de provas deverá, até o dia 13 de janeiro
de 2020, realizar o pedido de Condições Especiais para Realização de Prova por meio do link “Condições Especiais
para Prova” disponível na Área do Candidato no sistema eletrônico de inscrição conforme as instruções contidas no
mesmo, indicando as condições especiais de prova que necessita e os fundamentos;
Leia-se:
3.8
O candidato que necessitar de condições especiais para a realização de provas deverá, até o dia 20 de janeiro
de 2020, realizar o pedido de Condições Especiais para Realização de Prova por meio do link “Condições Especiais
para Prova” disponível na Área do Candidato no sistema eletrônico de inscrição conforme as instruções contidas no
mesmo, indicando as condições especiais de prova que necessita e os fundamentos;
No Edital 002/2019, no item 3.11, onde se lê:
3.11
A Lista de Inscrições Deferidas contendo a relação nominal dos candidatos e respectivos cargos a que estão
concorrendo, será publicada a partir das 18h00min do dia 14 de janeiro de 2020 no Site do Certame;
Leia-se:
3.11
A Lista de Inscrições Deferidas contendo a relação nominal dos candidatos e respectivos cargos a que estão
concorrendo, será publicada a partir das 18h00min do dia 22 de janeiro de 2020 no Site do Certame;

No Edital 002/2019, no item 4.5, onde se lê:
4.5
O candidato pessoa com deficiência (PcD) deverá protocolar até o dia 13 de janeiro de 2020 no setor de
Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, no horário de atendimento e no endereço constante no item 1.7
deste Edital, requerimento para concorrer às vagas reservadas, conforme o modelo constante do Anexo 4 deste edital,
anexando a este o Laudo Médico comprobatório da deficiência que deverá atender cumulativamente aos seguintes
requisitos:
Leia-se:
4.5
O candidato pessoa com deficiência (PcD) deverá protocolar até o dia 20 de janeiro de 2020 no setor de
Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, no horário de atendimento e no endereço constante no item 1.7
deste Edital, requerimento para concorrer às vagas reservadas, conforme o modelo constante do Anexo 4 deste edital,
anexando a este o Laudo Médico comprobatório da deficiência que deverá atender cumulativamente aos seguintes
requisitos:
Retificação 02 do Edital de Concurso Público 02/2019 | Página 5

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

No Edital 002/2019, Anexo 01, onde se lê:

Cargo

Psicólogo

Salário
Mensal

Jornada
Semanal de
Trabalho

Vagas

Escolaridade Mínima/Pré-requisitos

R$ 4.112,48

40 horas

11

Ensino Superior Completo em Psicologia, com Registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da
Profissão e quando atuar com Psicologia Educacional, se solicitado, possuir Curso de Especialização em
Psicologia Educacional ou Psicopedagogia.
Carteira de Habilitação na categoria B.

Salário
Mensal

Jornada
Semanal de
Trabalho

Vagas

Escolaridade Mínima/Pré-requisitos

11

Ensino Superior Completo em Psicologia, com Registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da
Profissão.
Carteira de Habilitação na categoria B.

Leia-se:

Cargo

Psicólogo

R$ 4.112,48

40 horas

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, sendo o Edital, consolidado com as alterações decorrentes desta
Retificação.
Jaraguá do Sul-SC, 18 de dezembro de 2019.

Argos José Burgardt
Secretário Municipal de Administração

Antídio Aleixo Lunelli
Prefeito Municipal
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