PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
ESTADO DE SÃO PAULO
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 01/2016
RETIFICAÇÃO 03
A Prefeitura Municipal de Franco da Rocha, no uso de suas atribuições, torna pública, por meio da
CKM Serviços Ltda., a RETIFICAÇÃO do ANEXO II – Atribuição dos Cargos do EDITAL n°01/2016 do
Concurso Público para que:
1. Onde se lê:
CARGO 004 – AUXILIAR DE FARMÁCIA
1. Conferir e separar materiais e medicamentos;
2. Repor e controlar estoques;
3. Conferir temperatura de geladeiras e triagem de prescrição médica;
4. Cuidar da entrada e saída de produtos;
5. Realizar a dispensação direta;
6. Preparar soluções e fracionamento;
7. Realizar a selagem de materiais e medicamentos;
8. Zelar pela organização e conservação de armários e prateleiras;
9. Orientar os ajudantes na execução de seus serviços;
10.Zelar pela limpeza e conservação de ferramentas, equipamentos e do local de trabalho;
11.Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua
especialidade e ambiente organizacional.
Leia-se:
CARGO 004 – AUXILIAR DE FARMÁCIA
1. Conferir e separar materiais e medicamentos;
2. Repor e controlar estoques;
3. Conferir temperatura de geladeiras e triagem de prescrição médica;
4. Cuidar da entrada e saída de produtos;
5. Realizar a dispensação direta;
6. Realizar a selagem de materiais e medicamentos;
7. Zelar pela organização e conservação de armários e prateleiras;
8. Orientar os ajudantes na execução de seus serviços;
9. Zelar pela limpeza e conservação de ferramentas, equipamentos e do local de trabalho;
10.Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua
especialidade e ambiente organizacional.
Para que não se alegue ignorância, faz baixar a presente retificação que será publicada nos
endereços eletrônicos www.ckmservicos.com.br e www.francodarocha.sp.gov.br.
Franco da Rocha, 14 de abril de 2016.
Francisco Daniel Celeguim de Morais
Prefeito do Município de Franco da Rocha
CKM Serviços
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