PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ANTA
MINAS GERAIS

LEI Nº 395/2012
Cria o cargo de Técnico em Farmácia.

A Câmara Municipal de São do Anta aprovou e eu, Prefeito Municipal,
sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º Fica criado o cargo de Técnico em Farmácia.
Parágrafo único – As descrições das atividades, o número de vagas, a
carga horária e a lotação são as constantes do Anexo I desta presente Lei.
Art. 2º Esta Lei entre em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
São Miguel do Anta, 19 de abril de 2012.

José Eugênio Paceli Lopes
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ANTA
MINAS GERAIS

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

CARGO: Técnico em Farmácia
QUANTITATIVO DE VAGAS: 01 (uma)
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais
REQUISITO DE HABILITAÇÃO: Curso profissionalizante de nível médio de
Técnico em Farmácia
VENCIMENTO:
Código
SMA-SG
SMA-NS

N.º Cargos
01
01

Denominação
Técnico em Farmácia

Classe
B
A

Padrão
PV-35 a PV-38
PV-39 a PV-42

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO:
Executar sob orientação e supervisão do Farmacêutico, o controle e a dispensação de
medicamentos e produtos farmacêuticos.
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO:
• Preparar medicamentos, insumos farmacêuticos e cosméticos, realizando
operações de transferência de massa, divisão, transporte e medição;
• Manipular as fórmulas farmacêuticas como pílulas, comprimidos, pomadas,
perfumes, batons e outros;
• Executar processos de análises onde são típicas as tarefas de pesagem,
viscosimetria, titulação, colorimetria, etc.;
• Acondicionar medicamentos e cosméticos, transferindo suas formas para seus
respectivos recipientes e mantendo-os sob controle;
• Preparar rótulos para medicamentos e cosméticos;
• Copiar de forma legível a receita aviada e indicar de maneira clara qual o
procedimento para uso correto;
• Zelar pela conservação dos medicamentos, matérias-primas e aparelhagem;
• Participar
eventualmente
de
campanhas
sanitárias,
fornecendo
esclarecimentos à população;
• Auxiliar em calamidades públicas, trabalhando de acordo com instruções
recebidas e conforma as necessidades mais urgentes;
• Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade.
• Alimentar sistemas de informação.

