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MUNICÍPIO DE TAQUARA / RS
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL DE ABERTURA Nº 02/2018
AVISO Nº 01 - RETIFICAÇÃO

O Prefeito do Município de Taquara/RS, no uso de suas atribuições legais, torna público, por este Aviso, a retificação do
Edital de Abertura nº 02/2018, conforme item relacionado abaixo:
ANEXO I – ATRIBUIÇÕES E REQUISITOS DE PROVIMENTO DOS CARGOS
CARGOS DE NÍVEL ESCOLAR SUPERIOR
1. Quanto as atribuições do cargo de Farmacêutico:
ONDE SE LÊ:
Cargo: Farmacêutico
Requisitos: Idade Mínima 18 anos. Instrução: Curso Superior de Farmácia e Inscrição Regular no CRF.
Descrição Sintética: Atividade de grande complexidade envolvendo execução de trabalho em construção
civil.
Descrição Analítica: Executar e supervisionar trabalhos topográficos e geodésicos. Estudar e elaborar
projetos dando o respectivo parecer sobre a viabilidade de execução. Efetuar reformas em próprios municipais.
Efetuar cálculos de custos e de pessoal em obras em geral. Responsabilizar-se por obras e turmas de auxílio e
trabalho. Realizar outras tarefas correlatas. Manter organizado o ambiente em que atuar.
LEIA-SE:
Cargo: Farmacêutico
Requisitos: Idade Mínima 18 anos. Instrução: Curso Superior de Farmácia e Inscrição Regular no CRF.
Descrição Sintética: Atividades de grande complexidade envolvendo aviamento, manipulação e dispensação
de medicamentos bem como o gerenciamento da assistência farmacêutica básica.
Descrição Analítica: Prestar assistência técnica estando fisicamente presente no local de trabalho. Fazer
aviamento de receitas. Receber, armazenar, controlar, preservar e dispensar adequadamente os
medicamentos. Elaborar aviamento e fracionamento de fórmulas magistrais e oficinais. Fazer manipulação de
medicamentos. Gerenciar a assistência farmacêutica básica. Elaborar rotinas de controle do fornecimento de
medicamentos essenciais básicos e de uso contínuo. Programar e adquirir medicamentos básicos de acordo
com as necessidades da população e legislação vigentes. Buscar a qualidade no atendimento aos munícipes.
Realizar outras tarefas próprias ao exercício da profissão de farmacêutico. Manter organizado o ambiente em
que atuar..

MUNICÍPIO DE TAQUARA/RS, EM 29 DE MARÇO DE 2018.
Tito Lívio Jaeger Filho,
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se
E Cumpra-se
_______________________

Execução: Fundação La Salle

