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SEGUNDA RETIFICAÇÃO
RETIFICAÇÃO DO ANEXO I DO EDITAL 02/2015
O Prefeito do Município de Itabirito torna pública as alterações abaixo especificadas relativas
ao ANEXO I do Edital 02/2015.
1. Alteração das ementas de conhecimento específico dos cargos de Auxiliar de Saúde
Bucal e Técnico de Saúde Bucal
Ementa RETIFICADA de Conhecimentos Específicos de Auxiliar de Saúde Bucal:
Das funções e responsabilidades profissionais da equipe auxiliar de consultório. Educação
do paciente. Materiais, equipamentos e instrumentais odontológicos: principais
equipamentos, materiais e instrumentais e sua utilização. Principais materiais restauradores:
conservação, utilização e manipulação. Princípio ergonômico na odontologia clínica.
Biossegurança e controle de infecção cruzada em odontologia. Tipos de processos de
esterilização e desinfecção: normas e rotina, preparo de material e desinfecção do meio.
Processamento de superfícies e limpeza geral, gerenciamento de resíduos. Técnicas de
higiene dental. Educação para a saúde.

Ementa RETIFICADA de Conhecimentos Específicos de Técnico de Saúde Bucal:
Das funções e responsabilidades profissionais da equipe auxiliar de consultório. Educação
do paciente. Materiais, equipamentos e instrumentais odontológicos: principais
equipamentos, materiais e instrumentais e sua utilização. Proteção do complexo dentinapolpa. Principais materiais restauradores: utilização, manipulação, técnica de inserção e
polimento. Princípio ergonômico na odontologia clínica. Biossegurança e controle de
infecção cruzada em odontologia. Tipos de processos de esterilização e desinfecção:
normas e rotina, preparo de material e desinfecção do meio. Processamento de superfícies e
limpeza geral, gerenciamento de resíduos. Anatomofisiologia humana básica. Anatomia
dental: reconhecimento da dentição permanente e decídua através da representação gráfica
e numérica. Características gerais e idade de erupção dentária. Morfologia da dentição.
Técnicas de higiene dental e educação para a saúde. Cárie, doença periodontal, má oclusão
e lesões de mucosa (conceito, etiologia, evolução, medidas de controle e prevenção).
Medidas de prevenção: terapia com flúor, selantes, raspagem, curetagem e polimento
coronário. Placa bacteriana: identificação, relação com dieta, saliva e flúor.
2. Alteração das ementas de conhecimento específico dos cargos de Auxiliar de
Farmácia e Farmacêutico
Ementa RETIFICADA de Conhecimentos Específicos de Auxiliar de Farmácia:
Boas práticas de dispensação de medicamentos e atendimento ao público. Noções sobre
medicamentos de controle especial e antimicrobianos. Boas práticas de armazenamento de
medicamentos/Normas de boas práticas de armazenamento – recebimento e controle de
estoque de medicamentos. Noções de lote de medicamentos e controle de validade de
produtos. Noções de organização e funcionamento da farmácia. Noções de fabricação de
medicamentos. Noções de higiene, limpeza e biossegurança. Produtos farmacêuticos:
Formas farmacêuticas (comprimido, drágea, comprimido revestido, solução oral, suspensão,
xarope, soluções estéreis de grande volume, soluções estéreis de pequeno volume, entre
outras), noções de classe terapêutica, noções básicas de reações adversas. Informações de
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uso e administração de medicamentos. Conhecimento da concentração de medicamentos
declarada no rótulo dos produtos farmacêuticos. Domínio de programas do Office (Word e
Excel).

Bibliografia sugerida RETIFICADA de Conhecimentos Específicos de Auxiliar de
Farmácia:
Portal do Ministério da saúde: www.saude.gov.br
Portal da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais: www.saude.mg.gov.br
BRASIL. Portaria 344 de 12 de maio de 1998. Aprova o Regulamento Técnico sobre
substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial e suas atualizações.
BRASIL. Resolução da Diretoria Colegiada 67 de 08 de outubro de 2007, da ANVISA.
Dispõe sobre Boas Práticas de Manipulação e Preparações Magistrais e Oficinas para Uso
Humano em farmácias.
BRASIL. Resolução da Diretoria Colegiada 20 - De 05 de maio de 2011, da ANVISA. Dispõe
sobre o controle de medicamentos à base de substâncias classificadas como
antimicrobianos, de uso sob prescrição, isoladas ou em associação.
BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº. 338, de 06 de maio de 2004. Aprova a
Política Nacional de Assistência Farmacêutica. Diário Oficial da República Federativa do
Brasil, Brasília, DF, 20 maio 2004.
BRASIL. Resolução 328 de 22 de julho de 1999, da ANVISA. Dispõe sobre requisitos
exigidos para a dispensação de produtos de interesse à saúde em farmácias e drogarias.
BRASIL, Resolução da Diretoria Colegiada nº 44, de 17 de Agosto de 2009. Dispõe sobre
Boas Práticas Farmacêuticas para o controle sanitário do funcionamento, da dispensação e
da comercialização de produtos e da prestação de serviços farmacêuticos em farmácias e
drogarias e dá outras providências.
BPR- Guia de Remédios-Editora Escala

Ementa RETIFICADA de Conhecimentos Específicos de Farmacêutico:
Assistência Farmacêutica no SUS: Políticas públicas de saúde, programas estratégicos,
componente básico da assistência Farmacêutica, componente especializado da assistência
farmacêutica. Doenças infectocontagiosas: DST/AIDS e Hepatites virais. (dispensação de
antirretrovirais no município e Unidades Dispensadoras de Medicamentos no município).
Atividades de Assistência Farmacêutica no âmbito da Atenção Básica, Centro de Atenção
Psicossocial e Urgência e emergência e HIPERDIA.
Farmácia: Gestão e controle de estoque de medicamentos (cálculo de média mensal de
consumo, estoque máximo, mínimo e estoque de segurança, ponto de reposição de
estoque), Boas práticas de dispensação de medicamentos, controle e dispensação de
medicamentos não sujeitos a controle especial, sujeitos a controle especial e
antimicrobianos. Sistema nacional de gerenciamento de produtos controlados-SNGPC.
Conhecimento básico sobre a produção de medicamentos alopáticos, homeopáticos e
fitoterápicos, controle sanitário e legislação pertinente.
Medicamento: Princípios gerais de farmacologia, formas farmacêuticas. Interações
medicamentosas. Reações adversas aos medicamentos. Uso racional de medicamentos.
Medicamentos de referência, similares e genéricos. Legislação pertinente.
Medicamento: Analgésicos, antiinflamatórios, anti-hipertensivos, diuréticos, antiabéticos
orais, Insulinas e análogos da insulina, antiparasitários.
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Vigilância epidemiológica: Investigação de epidemias. Avaliação de programas de saúde
pública,
Bibliografia sugerida RETIFICADA de Conhecimentos Específicos de Farmacêutico:
Portal do Ministério da saúde: www.saude.gov.br
Portal da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais: www.saude.mg.gov.br
BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as
condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
Disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/LEI8080.pdf
Acesso em 10/10/2014.
BRASIL. Ministério da Saúde. Lei n° 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Dispõe sobre a
participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as
transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras
providências. Disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/Lei8142.pdf
Acesso em 10/10/2014.
BRASIL. Lei nº 5991 de 17 de dezembro de 1973. - Dispõe sobre o controle sanitário do
comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, e dá outras
providências.
BRASIL. Lei nº 9787 de 10 de fevereiro de 1999. - Altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro
de 1976, que dispõe sobre a vigilância sanitária, estabelece o medicamento genérico, dispõe
sobre a utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos e dá outras providências.
BRASIL. Portaria 3916 de 30 de outubro de 1998. – Política Nacional de Medicamentos.
Ministério da Saúde, Secretaria de Políticas de Saúde, Departamento de Atenção Básica. –
Brasília: Ministério da Saúde, 2001. 40 p.: il – (Série C. Projetos, Programas e Relatórios,
n.25);
BRASIL. Portaria 344 de 12 de maio de 1998. Aprova o Regulamento Técnico sobre
substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial e suas atualizações.
BRASIL. Portaria 4283 de 30 de dezembro de 2010. Aprova as diretrizes e estratégias para
organização, fortalecimento e aprimoramento das ações e serviços de farmácia no âmbito
dos hospitais.
BRASIL. Portaria 1.555 de 30 de julho de 2013. Dispõe sobre as normas de financiamento e
de execução do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema
Único
de
Saúde
(SUS).
Disponível
em:http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt1555_30_07_2013.html.
Acesso
em 10/10/2014.
BRASIL. Resolução da Diretoria Colegiada 67 de 08 de outubro de 2007, da ANVISA.
Dispõe sobre Boas Práticas de Manipulação e Preparações Magistrais e Oficinas para Uso
Humano em farmácias.
BRASIL. Resolução da Diretoria Colegiada 20 - De 05 de maio de 2011, da ANVISA. Dispõe
sobre o controle de medicamentos à base de substâncias classificadas como
antimicrobianos, de uso sob prescrição, isoladas ou em associação.
BRASIL. Resolução 585 de 29 de Agosto de 2013. Regulamenta as atribuições clínicas do
farmacêutico e dá outras providências.
BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. Resolução n. 338, de 06 de maio de 2004. Aprova a
Política Nacional de Assistência Farmacêutica. Diário Oficial [da] República Federativa do
Brasil, Brasília, DF, 20 maio 2004.
BRASIL. Resolução 328 de 22 de julho de 1999, da ANVISA; Dispõe sobre requisitos
exigidos para a dispensação de produtos de interesse à saúde em farmácias e drogarias.
FUCHS,FLÁVIO D. - Farmacologia Clinica.
GOODMAN E GILMAN. Manual de Farmacologia e Terapêutica.

REFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 02/2015
FRA - www.gestaoconcurso.com.br - comunicacao@gestaoconcurso.com.br

Assistência Farmacêutica para gerentes municipais. Organizadores: Nelly Marin, Vera Lucia
Luiza, Cláudia G. Serpa Osorio-de-Castro, Silvio Machado-dos-Santos. Copyright © 2003
OPAS/OMS, 2003. Todos os direitos reservados Organização Pan-Americana da
Saúde/Organização Mundial da Saúde.

Itabirito, 23 de dezembro de 2015.

Alexander Silva Salvador de Oliveira
Prefeito Municipal de Itabirito

