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Chamada nº 22/2018 

Processo Seletivo Simplificado para preenchimento imediato de vaga e formação de cadastro  

de reserva, composto por mais três vagas, de farmacêutico,  

para atuar pelo projeto Teias – UPA Manguinhos 

 

A Fiotec, considerando o Contrato de Gestão firmado com a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, por 

intermédio da Secretaria Municipal de Saúde – SMS, torna pública a realização de Processo Seletivo 

Simplificado para o cargo de Farmacêutico, para atuar na Unidade de Pronto Atendimento – UPA 

Manguinhos.  

 

Impedimentos: Não poderão participar deste processo seletivo profissionais que tiveram vínculo celetista 

com a Fiotec há menos de 180 dias. 

Modalidade de Contratação: Consolidação das Leis Trabalhistas- CLT. Contrato por tempo determinado, 

com possibilidade de prorrogação. 

Prazo do contrato de trabalho: 03 (três) meses, podendo ser prorrogado. 

Validade do Processo Seletivo: 03 (três) meses, podendo ser prorrogado conforme contrato de gestão. 

Local de Trabalho: UPA Manguinhos – Avenida Dom Hélder Câmara, Nº 1390, Manguinhos – Rio de 

Janeiro – RJ. 

Carga horária:  40 horas semanais. 

 

Requisitos: 

 Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Farmácia, fornecido por instituição 

de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação;  

 Registro profissional no Conselho Regional de Farmácia; 

 Experiência mínima de 12 meses atuando em Emergência ou farmácia hospitalar. 

 Experiência em dispensação de Medicamentos através de dose unitária, dose individualizada e 

dose coletiva. 
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Remuneração: 

R$ 4.642,00 (quatro mil seiscentos e quarenta e dois reais + adicional de insalubridade + Benefícios (Vale 

Transporte e Refeição no Local). 

Das Atribuições do Cargo: 

 Responder tecnicamente pelo Serviço de Farmácia da unidade; 

 Supervisionar todo o fluxo de dispensação de medicamentos a pacientes internados e 

ambulatoriais, visando o uso correto, de acordo com a prescrição médica; 

 Apoiar tecnicamente as equipes médica e de enfermagem, a fim de assegurar o cumprimento da 

terapia medicamentosa dos pacientes – forma farmacêutica adequada, estabilidade de 

medicamentos após diluição e reconstituição, dose máxima, compatibilidade de soluções, etc. 

 Controlar estoque de medicamentos e elaborar relatórios gerenciais de suporte à Coordenação 

da Unidade; 

 Analisar as prescrições de medicamentos quanto aos aspectos legais e técnicos; 

 Elaborar e revisar rotinas relacionadas ao Serviço de Farmácia; 

 Participar de comissões internas na unidade; 

 Participar dos encontros locais com Coordenações de Área e Conselhos locais; 

 Representar a Coordenação da Unidade em reuniões e eventos quando solicitado; 

 Solicitar, acompanhar e validar as aquisições de medicamentos; 

 

Inscrições: 

Os currículos deverão ser enviados de 07 a 11 de agosto de 2018, às 17 horas (horário de Brasília) para o 

e-mail uparecursoshumanos@gmail.com.  

 

Elaboração do Currículo: 

Os currículos deverão conter nome completo, CRF, CPF, PIS, data de nascimento e telefone de contato. 

 

Critérios de Avaliação: 

O processo seletivo será realizado através de análise curricular e entrevista, conforme critérios abaixo. 
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1ª fase do Processo Seletivo – Análise Curricular 

Avaliação de Currículo Pontuação  Pontuação Máxima 

Experiência em Emergência 4 pontos/a cada ano  20 

Experiência em Farmácia Hospitalar 3 pontos/a cada ano 15 

Atuação em CCIH 2,5 pontos 2,5 

Participação do processo de Acreditação Hospitalar 2,5 pontos 2,5 

Especialização ou MBA na área de Saúde e/ou 
Gestão Hospitalar 

5 pontos 
5 
 

Especialização em Farmacologia 5 pontos 5 

Total  50 pontos 

 

2ª fase entrevista – Eliminatória/Classificatória 

Entrevista Técnica Pontuação 

Domínio da área de atuação 20 

Conhecimento das atividades que serão desenvolvidas no 
processo 

20 

Apresentação (fluência verbal, coerência) 10 

Total 50 

 

Cronograma do Processo Seletivo 

Cronograma 

Etapa Período 

Recebimento dos Currículos 07 a 11/ago/2018 

Análise Curricular 13 e 14/ago/2018 

Divulgação dos candidatos aprovados 1ª fase 15/ago/2018 

Entrevista 16/ago/2016 

Resultado Final 17/ago/2016 

 

Os resultados de todas as fases serão divulgados no site da Fiotec.  É de responsabilidade do candidato 

acompanhar a divulgação. 
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Da Comprovação de Requisitos e Contratação: 

Apresentar, na data da contratação, a comprovação dos requisitos exigidos para o cargo. A falsificação ou 

a não entrega dos documentos eliminará o candidato do Processo Seletivo Simplificado, anulando-se 

todos os atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis. A convocação para 

admissão será realizada através da Fiotec, por e-mail e telefone; o exame médico admissional é de caráter 

eliminatório; o não comparecimento do candidato convocado terá caráter eliminatório; não será 

contratado o candidato que deixar de apresentar os documentos ou comprovar qualquer dos requisitos 

estabelecidos pela Fiotec; não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos. 

 

Disposições Finais: 

O Candidato é responsável pela atualização de suas informações pessoais, endereço residencial e e-mail 

durante a validação desse Processo Seletivo, através do endereço eletrônico 

uparecursoshumanos@gmail.com; 

A não atualização poderá gerar prejuízos ao candidato, sem nenhuma responsabilidade para a Fiotec; 

A prestação de declaração falsa importará na desclassificação ou rescisão do contrato de trabalho por 

justa causa, e perda dos direitos decorrentes, sem prejuízos das sanções legais cabíveis; 

A Fiotec se reserva ao direito de promover as correções que se fizerem necessárias, em qualquer fase do 

Processo Seletivo, em razão de atos ou fatos não previstos. 
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