PROCESSO DE SELEÇÃO Nº 05/2015 - HC/UFG
O Diretor Executivo da FUNDAHC, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, comunica a
realização de processo seletivo para o cargo abaixo relacionado:
Cargo/Função

Pré- Requisitos

Nº de
Vagas

Carga
Horária
Semanal

01*

40H

Salário Base - R$

Curso superior em Farmácia
Farmacêutico(a)

Inscrição no CRF-GO

R$ 3.704,34

Experiência em Farmácia
Hospitalar

*A vaga anunciada é destinada preferencialmente a pessoas com deficiência, nos termos do
Decreto 3.298, de 20/12/1999, que tenham compatibilidade entre a deficiência de que é
portador e as atribuições do cargo.
DEMAIS VANTAGENS DO CARGO
-Vale alimentação no valor de R$ 429,00 (quatrocentos e vinte e nove reais)

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO
o

Realizar tarefas específicas de Dispensação a pacientes ambulatoriais e internados, controle,

armazenamento, distribuição e transporte de produtos da área farmacêutica tais como:
medicamentos, alimentos especiais, imunológicos, domissanitários e produtos para saúde;
o

Participar da elaboração, coordenação e implementação de políticas e uso de medicamentos;

o

Orientar sobre uso de produtos e prestar serviços farmacêuticos aos pacientes e usuários da

unidade de saúde;
o

Participar da elaboração de POP's da unidade vinculada;

o

Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, na unidade que estiver vinculado;

o

Participar das discussões de casos clínicos;

o

Elaborar critérios e sistemas de dispensação;

o

Avaliar prescrições, instruir sobre medicamentos e materiais de saúde;

o

Notificar fármaco vigilância e monitorar produtos, processos áreas e equipamentos;

o

Emitir laudos, pareceres e relatórios; controlar descarte de produtos e materiais;

o

Participar de comissões multiprofissionais;

o

Preparo de quimioterapia;
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o

Preceptoria de residência e estágio;

o

Escrituração de medicamentos controlados;

o

Supervisão e treinamento de colaboradores de unidade vinculada.

CALENDÁRIO:
03/07/2015 – Publicação de aviso de recebimento de currículos para os cargos alvo do processo de
seleção, no mural do HC.
03/07/2015 - a 07/07/2015- Prazo para entrega dos currículos pelos interessados, por e-mail,
recrutamentofundahc@gmail.com ou na sede da FUNDAHC, no horário de 8 às 12h e de 14 às 17h.
13/07/2015 - Publicação no site da FUNDAHC do resultado final do processo seletivo.
13/07 a 15/07/2015 – Entrega de documentação exigida para a contratação, no Departamento de Pessoal
na sede da FUNDAHC e agendamento da avaliação médica admissional.

Goiânia, 03 de Julho de 2015

Jose Antonio de Morais
Diretor Executivo – FUNDAHC
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