
 

 

 
 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 01 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL N.º 02/2017 

 A Prefeita do Município de Potim, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
legislação em vigor, torna público o presente edital de retificação conforme segue: 
 

ANEXO II 
 
ONDE SE LÊ: 
 

Funções Principais Atribuições 

Auxiliar de Farmácia 

Síntese de deveres: Atividades de relativa complexidade, envolvendo a 
assistência a pacientes, sob supervisão do Enfermeiro, dentro dos limites de sua 
função, previsto em legislação própria. 
Exemplos de atribuições: Participar da equipe de enfermagem; Orientar e revisar 
o autocuidado ao paciente, em relação à alimentação e higiene pessoal; Cumprir 
as prescrições relativas aos pacientes; Zelar pela limpeza, conservação e 
assepsia do material e do instrumental; Observar e registrar sinais e sintomas e 
informar a chefia imediata, assim como o comportamento do paciente em relação 
a ingestão e excreção; Manter atualizado o prontuário dos pacientes; Verificar 
temperatura, pulso e respiração, e registrar os resultados no prontuário; Ministrar 
medicamentos, aplicar imunizantes e fazer curativos; Aplicar injeções; Alimentar 
mediante sonda gástrica; Orientar pacientes a nível de ambulatório ou de 
internação a respeito das prescrições de rotina; Executar outras  tarefas 
correlatas; 

 
 
LEIA SE: 
 

Funções Principais Atribuições 

Auxiliar de Farmácia 

Verificar e registrar a temperatura dos medicamentos na geladeira e do 
ambiente, distribuir e dispensar os medicamentos sob orientação 
farmacêutica. Organizar os documentos gerados; Auxiliar e organizar os 
medicamentos no ato do recebimento; Reabastecer e organizar o setor de 
farmácia; Auxiliar na realização de inventários; Cumprir os procedimentos 
operacionais padrão do setor; Desenvolver conjunto de atividades no setor 
de farmácia subordinadas e supervisionadas pelo farmacêutico 
responsável. 

 
 CONSIDERANDO as alterações das atribuições acima; 
 
 DETERMINO, a reabertura do período de inscrições das 09 horas do dia 13 de dezembro de 2017 até as 24 
horas do dia 26 de dezembro de 2017, sendo que o pagamento da taxa de inscrição poderá ser feito até o dia 27 
de dezembro de 2017. 

 
Prefeitura do Município de POTIM – SP em 12 de dezembro de 2017. 

 

ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA 
Prefeita Municipal 


