CONCURSO PÚBLICO – SAÚDE/GERAL
RERRATIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 04/2019
A Secretaria Municipal de Recursos Humanos, em conjunto com a Fundação Vunesp, RERRATIFICA a redação do Anexo III do Edital 04/2019, conforme segue:

ANEXO III - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Farmacêutico

Onde se lê:
(…)
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Política Nacional de Humanização do SUS. Programa de Saúde da Família. NASF (Núcleo Ampliado de Saúde da
Família). Noções sobre Políticas de Saúde no Brasil. Aspectos epidemiológicos das doenças endêmicas no Brasil.
Indicadores de nível de saúde da população. Doenças de notificação compulsória no Estado de São Paulo. Ética
Profissional: Código de Ética Farmacêutico. Farmácia ambulatorial e hospitalar: seleção de medicamentos,
aquisição, produção, controle e conservação de medicamentos. Armazenamento: boas práticas de
armazenamento de medicamentos, distribuição de medicamentos e controle de consumo. Logística de
abastecimento da Farmácia: ponto de requisição, estoque mínimo e estoque máximo, informação sobre
medicamentos, comissões hospitalares, informática aplicada à Farmácia. Farmacologia geral: princípios gerais
de farmacocinética. Princípios gerais de farmacodinâmica. Interações de medicamentos. Efeitos adversos.
Classificação dos medicamentos, vias de administração, conservação, dispensação e acondicionamento de
medicamentos. Pesos e medidas. Formas farmacêuticas. Fórmulas farmacêuticas. Preparação de soluções não
estéreis. Conceitos: atenção farmacêutica, assistência farmacêutica, medicamentos genéricos, medicamentos
similares. RENAME. Comissão de farmácia e terapêutica. Comissão de controle de infecção hospitalar.
Farmacoeconomia e Farmacovigilância. Lei Federal nº 5.991/73 – Dispõe sobre o controle sanitário do comércio
de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos. Lei Federal nº 6.360/76 – Dispõe sobre a vigilância
sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos,
saneantes e outros produtos e dá outras providências. Portaria nº 344/98 Ministério da Saúde. Portaria SVS/MS nº
06/99 – Aprova a instrução normativa da Portaria nº 344/98 MS. Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 67/07
– Dispõe sobre as Boas Práticas de Manipulação de Preparações Magistrais e Oficinais para Uso Humano em
farmácias. Resolução nº 338/04 do Conselho Nacional de Saúde – Aprova a Política Nacional de Assistência
Farmacêutica e estabelece seus princípios gerais e eixos estratégicos. Portaria nº 3.916/98 MS – Aprova a Política
Nacional de Medicamentos (PNM). Lei Federal nº 8.080/90 e alterações vigentes. Lei Federal nº 8.142/90.

LEIA-SE:
(…)
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Política Nacional de Humanização do SUS. Programa de Saúde da Família. NASF (Núcleo Ampliado de Saúde da
Família). Noções sobre Políticas de Saúde no Brasil. Aspectos epidemiológicos das doenças endêmicas no Brasil.
Indicadores de nível de saúde da população. Doenças de notificação compulsória no Estado de São Paulo. Ética
Profissional: Código de Ética Farmacêutico. Farmácia ambulatorial e hospitalar: seleção de medicamentos,
aquisição, produção, controle e conservação de medicamentos. Armazenamento: boas práticas de
armazenamento de medicamentos, distribuição de medicamentos e controle de consumo. Logística de
abastecimento da Farmácia: ponto de requisição, estoque mínimo e estoque máximo, informação sobre
medicamentos, comissões hospitalares, noções básicas de informática. Farmacologia geral: princípios gerais de
farmacocinética. Princípios gerais de farmacodinâmica. Interações de medicamentos. Efeitos adversos.
Classificação dos medicamentos, vias de administração, conservação, dispensação e acondicionamento de
medicamentos. Pesos e medidas. Formas farmacêuticas. Fórmulas farmacêuticas. Preparação de soluções não
estéreis. Conceitos: atenção farmacêutica, assistência farmacêutica, medicamentos genéricos, medicamentos
similares. RENAME. Comissão de farmácia e terapêutica. Comissão de controle de infecção hospitalar.
Farmacoeconomia e Farmacovigilância. Lei Federal nº 5.991/73 – Dispõe sobre o controle sanitário do comércio
de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos. Lei Federal nº 6.360/76 – Dispõe sobre a vigilância
sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos,
saneantes e outros produtos e dá outras providências. Portaria nº 344/98 Ministério da Saúde. Portaria SVS/MS nº

06/99 – Aprova a instrução normativa da Portaria nº 344/98 MS. Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 67/07
– Dispõe sobre as Boas Práticas de Manipulação de Preparações Magistrais e Oficinais para Uso Humano em
farmácias. Resolução nº 338/04 do Conselho Nacional de Saúde – Aprova a Política Nacional de Assistência
Farmacêutica e estabelece seus princípios gerais e eixos estratégicos. Portaria nº 3.916/98 MS – Aprova a Política
Nacional de Medicamentos (PNM). Lei Federal nº 8.080/90 e alterações vigentes. Lei Federal nº 8.142/90.

Psícólogo

Onde se lê:
(…)
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Lei Federal Nº 8.080/1990 – Sistema Único de Saúde-SUS (art. 2º a 7º, 16º e 19º e alterações vigentes).
Política Nacional de Humanização do SUS. Noções sobre Políticas de Saúde no Brasil. Programa Saúde da
Família. NASF (Núcleo Ampliado de Saúde da Família). Código de Ética do Psicólogo. Estatuto da Criança
e do Adolescente. Estatuto do Idoso; Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto Pessoa com
Deficiência). Reforma Psiquiátrica. Lei Federal nº 10.216/2002; Portarias nº 336/2002 e nº 3.088/2011
Ministério da Saúde. Resolução CFP nº 007/2003. Resolução CFP nº 01/2009. Resolução CFP nº
010/2010. Métodos e técnicas de avaliação psicológica. Motivação e aprendizagem. Teorias do
Desenvolvimento. Diagnóstico clínico, organizacional e psicossocial. Psicologia familiar. Psicopatologia e
método clínico. Teorias e técnicas psicoterápicas. Atuação multidisciplinar e comunitária. Desenvolvimento e
acompanhamento de equipes. Psicologia social e os fenômenos de grupo. Processo grupal e práticas
psicoterápicas de grupo. Psicologia institucional e atuação do Psicólogo. Estratégias de intervenção
profissional com famílias, crianças, adolescentes, idosos, população em situação de rua, trabalho infantil,
exploração sexual, violência e abuso sexual da criança e do adolescente. Psicólogo nas Políticas de
Proteção Social. Gestão de benefícios e Transferência de Renda. Psicologia, Direitos Humanos e
Democracia. Plano de Convivência Familiar e Comunitária; Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS – Lei
Federal nº 8742/1993, e alterações vigentes; Política Nacional de Assistência Social/Sistema Único de
Assistência Social – SUAS – Resolução CNAS nº 145/2004; NOB/SUAS Resolução CNAS nº 130/2005;
Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais – Resolução CNAS nº 109/2009; Atuação do Psicólogo
no SUAS. Gestão de pessoas nas organizações. Ferramentas e metodologias de gestão e estilos de
liderança. Planejamento estratégico da gestão de pessoas. Gerenciamento de conflitos. Clima e cultura
organizacional. Psicodinâmica do trabalho e promoção de saúde do trabalhador. Psicopatologia do trabalho.
Práticas grupais. Atuação do psicólogo na interface saúde/trabalho/educação. Avaliação e gestão de
desempenho. Política de avaliação de desempenho individual e institucional. Gestão do conhecimento e
gestão por competências: abordagens e ferramentas. Fatores psicossociais da DORT e outros distúrbios
relacionados ao trabalho. Recrutamento de pessoal. Seleção de pessoal na área pública: planejamento,
técnicas, avaliação e controle de resultados. Política de desenvolvimento organizacional. Conceitos de
talentos. Orientação, acompanhamento e readaptação profissionais. Entrevista de acompanhamento;
realocação em outro posto de trabalho; reabilitação. Testes psicológicos. Tipos de testes: testes de
habilidades; testes de personalidade; técnicas projetivas; testes psicomotores. Teorias psicogenéticas
aplicadas à Educação: Jean Piaget, Vygotsky e Wallon. Função social da escola e da família. Noções de
Psicologia Educacional.

LEIA-SE:
(…)
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Lei Federal Nº 8.080/1990 – Sistema Único de Saúde-SUS (art. 2º a 7º, 16º e 19º e alterações vigentes). Política
Nacional de Humanização do SUS. Noções sobre Políticas de Saúde no Brasil. Programa Saúde da Família.
NASF (Núcleo Ampliado de Saúde da Família). Código de Ética do Psicólogo. Estatuto da Criança e do
Adolescente. Estatuto do Idoso; Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto Pessoa com Deficiência).
Reforma Psiquiátrica. Lei Federal nº 10.216/2002; Portarias nº 336/2002 e nº 3.088/2011 Ministério da Saúde.
Resolução CFP nº 06/2019. Resolução CFP nº 01/2009. Resolução CFP nº 010/2010. Métodos e técnicas de
avaliação psicológica. Motivação e aprendizagem. Teorias do Desenvolvimento. Diagnóstico clínico, organizacional
e psicossocial. Psicologia familiar. Psicopatologia e método clínico. Teorias e técnicas psicoterápicas. Atuação
multidisciplinar e comunitária. Desenvolvimento e acompanhamento de equipes. Psicologia social e os fenômenos
de grupo. Processo grupal e práticas psicoterápicas de grupo. Psicologia institucional e atuação do Psicólogo.
Estratégias de intervenção profissional com famílias, crianças, adolescentes, idosos, população em situação de
rua, trabalho infantil, exploração sexual, violência e abuso sexual da criança e do adolescente. Psicólogo nas
Políticas de Proteção Social. Gestão de benefícios e Transferência de Renda. Psicologia, Direitos Humanos e
Democracia. Plano de Convivência Familiar e Comunitária; Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS – Lei
Federal nº 8742/1993, e alterações vigentes; Política Nacional de Assistência Social/Sistema Único de Assistência

Social – SUAS – Resolução CNAS nº 145/2004; NOB/SUAS Resolução CNAS nº 130/2005; Tipificação Nacional
de Serviços Socioassistenciais – Resolução CNAS nº 109/2009; Atuação do Psicólogo no SUAS. Gestão de
pessoas nas organizações. Ferramentas e metodologias de gestão e estilos de liderança. Planejamento
estratégico da gestão de pessoas. Gerenciamento de conflitos. Clima e cultura organizacional. Psicodinâmica do
trabalho e promoção de saúde do trabalhador. Psicopatologia do trabalho. Práticas grupais. Atuação do psicólogo
na interface saúde/trabalho/educação. Avaliação e gestão de desempenho. Política de avaliação de desempenho
individual e institucional. Gestão do conhecimento e gestão por competências: abordagens e ferramentas. Fatores
psicossociais da DORT e outros distúrbios relacionados ao trabalho. Recrutamento de pessoal. Seleção de
pessoal na área pública: planejamento, técnicas, avaliação e controle de resultados. Política de desenvolvimento
organizacional. Conceitos de talentos. Orientação, acompanhamento e readaptação profissionais. Entrevista de
acompanhamento; realocação em outro posto de trabalho; reabilitação. Testes psicológicos. Tipos de testes: testes
de habilidades; testes de personalidade; técnicas projetivas; testes psicomotores. Teorias psicogenéticas aplicadas
à Educação: Jean Piaget, Vygotsky e Wallon. Função social da escola e da família. Noções de Psicologia
Educacional.
Ficam ratificadas as demais disposições contidas no Edital nº 04/2019, publicado no Suplemento do Diário
Oficial de 1 de julho de 2019.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital.

Campinas, 22 de julho de 2019.

AIRTON APARECIDO SALVADOR
Diretor do Departamento de Recursos Humanos

ELIZABETE FILIPINI
Secretária Municipal de Recursos Humanos

