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O Município de Balsa Nova, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições 

estipuladas neste Edital e seus Anexos e tendo em vista o contrato celebrado com a Fundação 
da Universidade Federal do Paraná para o Desenvolvimento da Ciência, da Tecnologia e da 
Cultura – FUNPAR e a Universidade Federal do Paraná – UFPR, resolve alterar o conteúdo 
programático para o cargo de Farmacêutico/Bioquímico do Anexo II (p. 46) do Edital Nº 
003/2011, que torna pública a abertura de inscrições e estabelece as normas para a realização 
de concurso público para provimento de cargos e formação de cadastro reserva, da seguinte 
forma:  

ANEXO II 
 

 
NÍVEL SUPERIOR 
 
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS 
 
FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO 
Assistência Farmacêutica nos diversos níveis de complexidade. Papel do Farmacêutico frente 
à Política Nacional de Medicamentos (PNM) e Política Nacional de Assistência Farmacêutica 
(PNAF).   Atuação do Farmacêutico no Programa Saúde da Família. Medicamentos: conceitos, 
classificação, uso racional, formas farmacêuticas. Gerenciamento de medicamentos e produtos 
de uso hospitalar. Sistemas de Distribuição de Medicamentos. Quimioterapia: central de 
quimioterapia, manipulação e administração. Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, 
Comissão Multiprofissional de Terapia Nutricional, Comissão de Farmácia e Terapêutica.  
Higienização e sanitização: importância, conceitos, seleção e preparação de produtos. 
Farmacoeconomia. Farmacoepidemiologia. Farmacovigilância. Uso racional de 
antimicrobianos. Farmacotécnica. Formas farmacêuticas sólidas, líquidas, semi-sólidas e 
estéreis: conceito, importância, aspectos biofarmacêuticos, fabricação, preparação e 
acondicionamento. Sistemas de liberação de fármacos. Manipulações estéreis na farmácia 
hospitalar: nutrição parenteral, citotóxicos, colírios e medicamentos parenterais. Aspectos 
técnicos de infraestrutura física e garantia de qualidade. Boas práticas de manipulação em 
farmácia.  Estabilidade de medicamentos e determinação de prazo de validade. Cálculos em 
farmácia. Vigilância Sanitária: medicamentos sujeitos a controle especial, controle de resíduos. 
Farmacologia Clínica, Farmacodinâmica, Farmacocinética: vias de administração; fármacos 
que atuam sobre o sistema nervoso central, sistema nervoso autônomo, sistema 
cardiovascular; sistema endócrino; fármacos antiinflamatórios; antimicrobianos; antineoplásicos 
e fármacos utilizados no tratamento de tuberculose, hanseníase e AIDS. Interações 
medicamentosas e Reações Adversas. Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica. 
Dimensionamento e controle de estoques. Padronização de medicamentos. Classificação e 
codificação de materiais. Boas práticas de estocagem de medicamentos: Estocagem de 
medicamentos Termolábeis; Estocagem de medicamentos imunosorológicos; Estocagem de 
medicamentos de controle especial. Sistemas de distribuição de medicamentos. Importância, 
Aspectos econômicos e financeiros. Garantia da qualidade e manuais de políticas e 
procedimentos operacionais padrão; quatro. Epidemiologia dos erros na medicação e 
estratégia de prevenção; A prescrição médica; Esquemas de manutenção de soro; Diluição de 
medicamentos; Estabilidade dos medicamentos; Preparação de misturas parenterais.Terapia 
Nutricional Parenteral e Enteral; Terapia Antineoplásica-Quimioterapia; Farmácias Satélites: 
Serviços especializados em dispensação de materiais e medicamentos; Diluição de Germicidas 
e Correlatos. A importância do controle microbiano; Desinfecção e esterilização; Detergentes; 
Desinfetantes; Uso racional de antibióticos. Comissão de Controle de Infecções; A farmácia e o 
controle de infecções. Princípios Gerais da Farmacologia. Neoplásicas e Parasitárias. Classe 
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Terapêutica dos Medicamentos. Vias de Quimioterapia das Doenças Microbianas/ 
Administração de Formas Farmacêuticas. Farmacocinética e biodisponibilidade. Reações 
Adversas a Medicamentos. Interações e Incompatibilidades Medicamentosas. 
Legislação: Sistema Único de Saúde. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde, 
Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS, Programa de Controle de Infecção 
Hospitalar; Regulamento que institui as boas práticas de manipulação em farmácia – BPMF; 
Manipulação de sólidos; Manipulação de líquidos e semi-sólidos; Regulamento Técnico sobre 
substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial; Regulamento Técnico de Boas 
Práticas de Utilização das Soluções Parenterais (SP) em Serviços de Saúde. 
 
 
Permanecem inalteradas as demais condições estabelecidas no Edital N° 003/2011. 
 
 

Balsa Nova, 16 de novembro de 2011. 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 
Osvaldo Vanderlei Costa 

Prefeito Municipal de Balsa Nova 
 
 


