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PROCESSO SELETIVO N° 1014/14 

AUXILIAR DE FARMÁCIA - PRAZO DETERMINADO  
Lotação: Serviço de Farmácia 

 DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

Separar, dispensar e manipular medicamentos e produtos afins, de acordo com a prescrição ou 

receita médica, bem como receber, conferir, ordenar e repor estoques de sua área, sob supervisão 

do farmacêutico. 

  PRÉ - REQUISITOS: 

 Ensino Médio completo; 

 Curso de Técnico em Farmácia (concluído ou em andamento) ou estar cursando graduação em 

Farmácia ou ter experiência de, no mínimo, 06 meses na função. 

 Conhecimentos como usuário - ambiente Windows; 

 Disponibilidade para atuar 40h semanais, conforme escala de horários, compreendendo o 

período das 7h às 19h. 
                   

  ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO: 

   Inscrição: Retirar comprovante de inscrição mediante a entrega do currículo, cópia simples do 

comprovante do Ensino Médio; curso Técnico de Farmácia e/ou Farmacêutico e/ou comprovante de 

experiência (carteira profissional ou declaração).  

 Período: de 26 a 30/05/2014.  

 Horário: das 08h30 às 11h30. 

  Local: InCor – Seção de Recrutamento e Seleção –  Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 44 – 

Bloco I – 2° andar – Cerqueira César – São Paulo – SP – Metrô Clínicas. 

 Prova Escrita: Eliminatória, valendo de 0 – 100 pontos, com nota mínima de 60 pontos para 

aprovação. 

 Dinâmica / Entrevista em Grupo: Eliminatória, valendo de 0 – 100 pontos, com nota mínima de 

60 pontos para aprovação. 

 Critério de Classificação: Serão considerados classificados os candidatos que obtiverem MÈDIA 

(Prova Escrita + Dinâmica/Entrevista /2) igual ou superior a 60. 

 

SALÁRIO: R$ 1.806,11 + BENEFÍCIOS – VR (R$ 240,00), VA (R$ 94,37) e VT 
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 ORIENTAÇÕES GERAIS:  

 Para inscrição é necessário seguir as orientações descritas nesta divulgação. Só serão aceitas 

inscrições realizadas no período definido. 

 O candidato será responsável por acompanhar o desdobramento do Processo Seletivo, 

consultando o site do InCor na área “Processos Seletivos” no campo “Em 

andamento/Convocações”. 

 A realização da prova escrita está prevista para o dia 03/06/2014. 

 Em caso de igualdade na média final, serão utilizados, sucessivamente, os seguintes critérios 

de desempate: maior nota na Avaliação Técnica; maior nota na Entrevista Individual (quando 

realizada); maior número de filhos; for casado. 

 O referido processo seletivo terá prazo de validade de um ano, podendo ser prorrogado por 

mais um, a critério do Presidente da Banca Examinadora. 

 

 PROGRAMA: 

 Português: Redação; 

 Conhecimentos específicos: 

 Conceitos básicos em assistência farmacêutica, farmácia hospitalar e sistemas de distribuição 

de medicamentos; 

 Farmacologia e farmacotécnica: conceitos, formas farmacêuticas, vias de administração, nome 

genérico ou comercial, concentração, posologia e ação dos medicamentos. Noções de 

medicamentos cardiovasculares; 

 Princípios para atendimento da prescrição médica. Boas práticas de dispensação; 

 Programa Nacional de Segurança do Paciente; 

 Boas práticas de armazenagem, estocagem e transporte de medicamentos; 

 Noções sobre controle de infecções hospitalares. Antimicrobianos; 

 Medicamento de controle especial. Portaria 344/98 SVS 12/05/1998; 

 Medicamentos dos Componentes da Assistência Farmacêutica – SUS; 

 Cálculos em farmácia hospitalar: Porcentagem, concentração, regra de três, operações 

aritméticas e sistemas de pesos e medidas. 


