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RETIFICAÇÃO DO EDITAL 003/2017, 004/2017 e 005/2017 . 
 
 
A Comissão Coordenadora e a Prefeita Municipal MARCELEIDE HARTEMAM 
PEREIRA MARQUES , no uso de suas atribuições legais faz saber que, de acordo 
com as análises internas do Edital do Processo de Seleção Simplificada para 
contratação dos gargos das Secretarias de Saúde, Secretaria de Assistencia Social  e 
Secretaria de Administração  , constatada a necessidade de retificações tendo em 
vista os equívocos no horário constante do item 5.7 dos editais 003/2017- 004/2017 e 
005/2017. 
 
Alterações no EDITAL 003/2017 004/2017 e 005/2017 
 
Onde consta : 
5.7 Os candidatos deverão comparecer no dia e local estabelecidos no item (5.4) deste 
edital até as 07h50min horas, munidos de documento de identificação com fotografia, 
do comprovante de inscrição, e caneta esferográfica azul ou preta de material 
transparente. 
 5.7 Não serão admitidos a fazer as provas os candidatos que chegarem ao local das 
mesmas após as 08h00min horas, ocasião em que serão fechados os portões não se 
admitindo aí, o ingresso dos candidatos retardatários, bem como os que não portarem 
os documentos pessoais, com foto, para a devida identificação. 
 
Passa constar: 
 
5.7 Os candidatos deverão comparecer no dia e local estabelecidos no item (5.4) deste 
edital até as 13h50min horas , munidos de documento de identificação com fotografia, 
do comprovante de inscrição, e caneta esferográfica azul ou preta de material 
transparente. 
5.8 Não serão admitidos a fazer as provas os candidatos que chegarem ao local das 
mesmas após as 14h00min horas , ocasião em que serão fechados os portões não 
se admitindo aí, o ingresso dos candidatos retardatários, bem como os que não 
portarem os documentos pessoais, com foto, para a devida identificação. 
 
Antônio João-MS, 08 de janeiro de 2018. 
 
 

MARCELEIDE HARTEMAM PEREIRA MARQUES 
Prefeita Municipal 

 
_______________________________________ 
Presidente do processo simplificado seletivo 
 
_______________________________________ 
Membro processo simplificado seletivo 
 
A via original encontra-se assinada 



 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
           Rua Vitório Penzo, 347, Centro                                                                                  fone (67) 3435-1232 
            CEP: 79910-000                                                                                                          Antonio João - MS          
 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL 003/2017.  
ANEXO I. 
 
 
A Comissão Coordenadora e a Prefeita Municipal MARCELEIDE HARTEMAM 
PEREIRA MARQUES , no uso de suas atribuições legais faz saber que, de acordo 
com as análises internas do Edital do Processo de Seleção Simplificada para 
contratação dos gargos das Secretarias de Saúde, constatada a necessidade de 
retificações tendo em vista os equívocos no no anexo I do editais 003/2017. 
 
Alterações no ANEXO I DO EDITAL 003/2017. 
 
Onde consta : 
 
MOTORISTA 
Escolaridade necessária: Nível médio  e habilitação Categoria “D”; 
Quantidade de vagas: 06; Remuneração oferecida: R$ R$ 979,74 
(Novecentos e setenta e nove Reais e Setenta e quatro centavos); Carga 
Horaria Semanal: 40 horas. 
 
Passa a constar:  
Escolaridade necessária: Ensino Fundamental  e habilitação Categoria 
“D”; Quantidade de vagas: 06; Remuneração oferecida: R$ R$ 979,74 
(Novecentos e setenta e nove Reais e Setenta e quatro centavos); Carga 
Horaria Semanal: 40 horas 
Como atribuições do farmacêutico/bioquímico leia-se: 
 
FARMACÊUTICO/BIOQUIMICO:  desempenhar funções de dispensação ou manipulação de 
fórmulas magistrais e farmacopeias; fiscalização profissional sanitária; participar da 
elaboração e ou fazer cumprir normas e disposições gerais relativas ao armazenamento, 
controle de estoque e distribuição de medicamentos, germicidas e produtos correlatos, 
garantindo sua qualidade e otimizando a terapia medicamentosa; participar de discussões 
técnicas para seleção e aquisição de medicamentos, germicidas e produtos correlatos, 
garantindo sua qualidade e otimizando a terapia medicamentosa; elaborar manuais de 
procedimentos, manuais técnicos, formulários e lista de medicamentos, buscando normatizar 
e operacionalizar o funcionamento da assistência farmacêutica, criando padrões técnicos e 
sanitários de acordo com a legislação; gerir racionalmente recursos materiais e humanos, de 
forma a dar garantia de qualidade aos serviços prestados na área de medicamentos; atender 
os receituários médicos, observando a legalidade da receita, avaliando a compatibilidade 
física e química, bem como averiguando a dose, via de administração, duração do tratamento 
e dose cumulativa dos medicamentos prescritos; informar de forma clara e compreensiva, 
sobre o modo correto de administração dos medicamentos, alertando sobre reações adversas 
e interações medicamentosas  com alimentos e/ou produtos ingeridos concomitantemente; 
atuar na promoção da educação dos profissionais de saúde e de pacientes; atuar como fonte 
de informação sobre medicamentos aos outros profissionais de saúde; participar de equipe 
multidisciplinar, colaborando na elaboração, execução e avaliação de programas de saúde 
publica; executar funções como: reconstituição de medicamentos, preparo de misturas 
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intravenosas e nutrição parenteral, fracionamento de doses, produção de medicamentos, e 
outras atividades passíveis de serem realizadas e atribuições do farmacêutico; atuar junto a 
central de esterilização na orientação de processos de desinfecção e esterilização de 
materiais; atuar em farmácia clinica; participar como membro de comissões de sua 
competência como: comissão de farmácia e terapêutica, padronização de medicamentos, 
comissão de controle de infecção hospitalar, licitações e pareceres técnicos; atuar no controle 
de qualidade de águas de consumo humano, residuais e controle de operações de estação 
de tratamento de águas e esgotos domésticos e industriais de piscinas, praias e balneários, 
desde a coleta de amostras, análises físico químicas e microbiológicas, até emissão e 
assinatura de laudos e pareceres técnicos; executar e ou supervisionar análises físico-
químicos, sensoriais, microscópicas, toxicológicas, microbiológicas, fito químicas, ensaios 
biológicos e outras, fazendo uso de metodologias e equipamentos necessários; atuar em 
farmácia homeopática, desde que devidamente habilitado; programar, supervisionar, 
inspecionar, bem como responder tecnicamente pela realização de exames laboratoriais, 
controle de qualidade de insumos de natureza biológica, química e física, emitindo laudos, 
pareceres e diagnósticos; fazer pesquisas quantitativas e qualitativas em amostras de 
materiais, dos exames requisitados; coordenar , executar e supervisionar atividade 
específicas do laboratório de análises clínicas, desde a coleta do material para análise, até 
entrega do laudo final ao cliente; executar e/ou supervisionar análises hematológicas, 
sorológicas, bacteriológicas ,parasitológicas, coprologias e outras, utilizando-se de aparelhos 
e técnicas específicas; assumir responsabilidades pelos laudos dos exames realizados no 
laboratório, assinando-os, oferecendo assim maior credibilidade e segurança ao requisitante; 
orientar a distribuição de atividades para a equipe auxiliar, além de supervisionar a utilização 
e manipulação corretas dos materiais e equipamentos, observando cuidados relativos à 
higiene e segurança, garantindo qualidade do serviço; assessorar a elaboração de projetos 
de construção e montagem de áreas específicas; prever, prover e controlar materiais e 
equipamentos, emitindo opinião técnica em sua aquisição; participar da equipe 
multidisciplinar, colaborando na elaboração de programas de saúde pública; zelar por sua 
segurança e de terceiros, bem como pela conservação e manutenção de materiais e 
equipamentos de seu ambiente de trabalho; participar em comissões técnicas e auditorias, 
com fins diversos, emitindo laudos e pareceres de sua competência; participar efetivamente 
da política de saúde do município , através dos programas implantados pela secretaria 
municipal de saúde;  desempenhar outras tarefas afins. Coordenar, supervisionar, e executar 
atividades relacionadas às analises, bromatológicas e de medicamentos; Coordenar, 
supervisionar e executar a preparação de reativos, corantes, anticoagulantes, meios de 
cultura, soluções detergentes e outros produtos utilizados em laboratório; Coordenar e 
executar pesquisas, montagens e implantação de novos métodos de análise para 
determinações laboratoriais e produção de medicamentos; Orientar e supervisionar os 
técnicos de laboratório e auxiliares de laboratório na execução de suas atividades; Coordenar 
e supervisionar a solicitação, recebimento e acondicionamento de materiais de uso do 
laboratório; Responsabilizar-se pelo uso dos aparelhos e equipamentos do laboratório, bem 
como, orientar a sua correta utilização; Responsabilizar-se pelo arquivo de documentos e de 
registro de exames do setor; Coordenar e supervisionar a coleta, identificação e registro de 
materiais biológicos destinados a exames; Executar determinações laboratoriais pertinentes 
a parasitologia, urinálise, imunologia, bioquímica e microbiologia (bacteriologia, virologia e 
micologia); Executar determinações laboratoriais de água, bebidas, alimentos, aditivos, 
embalagens e resíduos, através de análises fisioquímicas, microscópicas e microbiológicas; 
Executar técnicas especializadas, tais como: cromatografia, eletroforese, análises radio 
químicas, liofilização, congelamento de produtos, imunofluorescências e outras; Coordenar e 
executar a preparação de produtos imunológicos destinados à análises, prevenção e 
tratamento de doenças; Coordenar, supervisionar, executar e responsabilizar-se pela 
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produção, manipulação e análise de cosméticos, a fim de obter produtos de higiene e 
proteção; Efetuar o controle de qualidade de todas as técnicas, equipamentos e materiais 
utilizados nas análises laboratoriais e de medicamentos; Emitir pareceres e laudos técnicos 
concernentes a resultados de análises laboratoriais e  de medicamentos; Planejar, coordenar, 
supervisionar e executar o treinamento de pessoal na área de competência; Articular-se com 
a chefia, visando o bom desempenho das atividades laboratoriais e o bom relacionamento de 
pessoal; Assinar documentos elaborados no laboratório; Planejar, coordenar, supervisionar e 
executar as atividades laboratoriais inerentes à vigilância epidemiológica, vigilância sanitária 
e serviços básicos de saúde; Participar de outras atividades específicas, relacionadas com 
planejamento, pesquisas, programas, levantamentos, comissões, normas e eventos 
científicos no campo da saúde pública. Executar outras atividades inerentes ao exercício do 
cargo.  
 
 
Antônio João-MS, 08 de janeiro de 2018. 
 
 

MARCELEIDE HARTEMAM PEREIRA MARQUES 
Prefeita Municipal 

 
_______________________________________ 
Presidente do processo simplificado seletivo 
 
_______________________________________ 
Membro processo simplificado seletivo 
 
 
A via original encontra-se assinada 
 


