
 
 

 

 
RETIFICAÇÃO N°. 01/2021 

 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2021 
 

 

O MUNICÍPIO DE CONQUISTA D’OESTE, por intermédio da Secretaria de 

Saúde, faz saber a quem possa interessar a publicação da RETIFICAÇÃO Nº. 

01/2021 do EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 001/2021, conforme segue: 

 

I- As inscrições do Processo Seletivo Simplificado N°001/2021, para contratação 

emergencial imediata e cargo reserva, estarão abertas entre 00:00h do dia 

26/01/201 e 23h e 59min. do dia 03/02/2021 (horário local), para os 

cargos de Técnicos em Enfermagem, Técnico em Radiologia, Técnico em 

Farmácia, Auxiliar de Laboratório, Fisioterapeuta, Enfermeiro II (Plantonista), 

Enfermeiro I, Médico e FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO. 

 

II- Inclui-se o cargo de FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO no quadro de cargos para 

contratação emergencial do edital: 

 

Categoria 

funcional 

Nível Carga 

Horária 

Vagas Requisito de Ingresso Vencimento 

 

 

FARMACÊUTICO 

BIOQUÍMICO 

 

 

IV 

 

 

40 

 

 

CR 

Curso Superior Completo 

em Farmacêutico 

Bioquímico reconhecido 

pelo MEC, Registro 

Conselho competente e 

certidão de regularidade 

no respectivo conselho de 

classe. 

 

 

 

R$ 6.660,06 

 

III- Inclui-se o cargo de FARMACÊUTIVO BIOQUÍMICO no subitem NÍVEL 

SUPERIOR da tabela de Pontuação de Títulos do Anexo I do edital: 

 

NÍVEL SUPERIOR 

 
Cargo TÍTULO DESCRIÇÃO DO 

TÍTULO 

PONTUAÇÃO 

 

 

EXPERIÊNCIA 

PROFISSIONAL 

Atuação como 

Farmacêutico Bioquímico 

2 pontos por ano de 

experiência 



 
 

 

 

 

 

FARMACÊUTICO 

BIOQUÍMICO 

FORMAÇÃO 

ACADÊMICA 

Cursos de Pós-Graduação 

a nível de 

Especialização na área 

de Farmacêutico 

Bioquímico 

 

10 pontos por curso 

FORMAÇÃO 

COMPLEMENTAR 

Curso de curta duração 

na área da Saúde Pública 

(carga horária mínima de 

40 h) 

2 pontos por curso 

TOTAL 50 

 

IV- Inclui-se as atribuições do cargo de FARMACÊUTIVO BIOQUÍMICO no Anexo 

II do edital: 

 

CARGO: FARMACÊUTIVO BIOQUÍMICO 

I. Realizar tarefas inerentes às áreas de análises clínicas;  

II. Desenvolver e interpretar a rotina de todos os setores laboratoriais, 

bioquímica, imunologia, microbiologia, hematologia e urinálise, clínica, 

hematologia, parasitologia, bacteriologia, virologia, mitologia e outros, 

valendo-se de técnicas específicas para completar o diagnóstico de 

doenças;  

III. Manter controle de qualidade no setor laboratorial;  

IV. Preparar boletins informativos com a finalidade de fornecer subsídios para 

a classe médica;  

V. Orientar e controlar atividades de equipes auxiliares;  

VI. Dar pareceres sobre a compra de materiais e equipamentos laboratoriais, 

fornecendo as especificações técnicas necessárias;  

VII. Preparar reagentes, soluções, vacinas, meios de cultura e outros, 

para aplicação em análises clínicas;  

VIII. Efetuar controle de qualidade de matérias primas, produtos em 

elaboração e produtos acabados, realizando análise de laboratório, para 

assegurar-se de que os mesmos atendem às especificações propostas;  

IX. Responder pelas Farmácias dos Postos de Saúde e manter os controles de 

qualidade das mesmas;  

X. Preparar boletins informativos sobre medicamentos, com a finalidade de 

fornecer subsídios para a classe médica;  

XI. Dar pareceres sobre a compra de materiais, equipamentos e 

medicamentos, fornecendo as especificações técnicas necessárias para a 

manutenção das farmácias dos postos de saúde;  



 
 

 

XII. Efetuar controle da qualidade dos medicamentos para assegurar-se 

de que os mesmos atendem às especificações propostas;  

XIII. Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade;  

XIV. Executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 

 

V- Altera-se os itens 5.2, 6.3, 8.1 e 8.4 do edital que passam a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

5.2 – As inscrições poderão ser enviadas no período de 00h00min do dia 

26/01/2021 até as 23h e 59min do dia 03/02/2021. 

 

6.3 - O resultado preliminar da prova de títulos será divulgado dia 

04/02/2021, no site da Prefeitura Municipal de Conquista D’Oeste 

(https://www.conquistadoeste.mt.gov.br/). 

 

8.1 O pedido de revisão da Análise de Títulos deverá ser protocolado no 

dia 05/02/2021, primeiro dia útil subsequente ao da publicação do 

Resultado  Preliminar no site da Prefeitura Municipal de Conquista 

D’Oeste (https://www.conquistadoeste.mt.gov.br/). 

 

8.4 O resultado dos recursos será divulgado dia 08/02/2021 no site da 

Prefeitura Municipal (https://www.conquistadoeste.mt.gov.br/).  

 

VI- Cada candidato poderá efetuar apenas 01 (uma) inscrição neste Processo 

Seletivo Simplificado. 

 

VII- Os demais itens e disposições do edital seguem inalterados. 

 

Conquista D’Oeste – MT, 26 de Janeiro de 2021. 
 

 
 

Maria Lucia de Oliveira Porto 

Prefeita Municipal 
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