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DESCRIÇÃO DE CARGO 

Cargo - FARMACÊUTICO 

 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: E 

CÓDIGO CBO: 2234-05 

 

REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO CARGO: 

• ESCOLARIDADE: Curso superior em Farmácia 

• OUTROS: 

• HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: Lei nº 3.820, de 11 de novembro de 1960 - Cria o 

Conselho Federal e os Conselhos regionais de Farmácia, e dá outras providências. - Decreto nº 

85.878, de 09 de abril de 1981 - Regulamenta a Lei nº 3.820/60. *Alterações: Lei nº 9.120/95; 

lei nº 4.817 e Lei nº 5.724/71. Registro no Conselho competente. 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 

Realizar tarefas específicas de desenvolvimento, produção, dispensação, controle, 

armazenamento, distribuição  e transporte  de  produtos  da  área farmacêutica  tais como   

medicamentos,  alimentos   especiais,   cosméticos,   imunobiológicos, domissanitários   e   

insumos   correlatos.   Realizar   análises   clínicas,   toxicológicas, fisioquímicas,   biológicas,   

microbiológicas   e   bromatológicas;   participar   da elaboração, coordenação e implementação 

de políticas de medicamentos; orientar sobre uso de produtos e prestam serviços farmacêuticos. 

Podem realizar pesquisa sobre os efeitos  de medicamentos e outras substâncias sobre órgãos, 

tecidos e funções  vitais   dos   seres  humanos   e   dos   animais.   Assessorar   nas   atividades   

de ensino, pesquisa e extensão. 

 

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO 

• Dispensar   medicamentos,   imunobiológicos,   cosméticos,   alimentos   especiais e 

correlatos: 

Selecionar produtos farmacêuticos; criar critérios e sistemas de dispensação; ava-liar prescrição; 

proceder a dispensação; instruir sobre medicamentos e correlatos; notificar fármaco-vigilância. 

• Produzir medicamentos, alimentos, cosméticos, insumos, imunobiológicos, domissanitários e 

correlatos: 

Definir  especificações  técnicas  de matéria-prima, embalagem, materiais, equipa-mentos e 

instalações; selecionar fornecedores; determinar procedimentos de produção e manipulação; 

programar produção e manipulação; manipular medicamentos. 

• Garantir a qualidade de produtos e serviços farmacêuticos: 

Monitorar produtos, processos, áreas e equipamentos; emitir laudos, pareceres e relatórios; 

controlar descarte de produtos e materiais; participar em ações de proteção ao meio ambiente e à 

pessoa. 

• Realizar análises clínicas, toxicológicas, físico-químicas, biológicas e micro-biológicas: 

Preparar   reagentes,   equipamentos   e   vidraria;   orientar   coleta,   coletar   e   preparar 

amostras; eleger método de análise; executar análises; efetuar análise crítica dos resultados;    
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cultivar   microorganismos   para   teste   e   produção;   selecionar   animais para teste e 

produção. 

• Supervisionar armazenamento, distribuição e transporte de produtos: 

Comprovar origem dos produtos; fixar critérios de armazenamento; fracionar produtos; 

colaborar na definição de logística de distribuição. 

• Efetuar pesquisas técnocientíficas: 

Elaborar projetos; colher dados; apreciar resultados; propor ações. 

• Prestar serviços: 

Orientar usuário no uso de produtos; aplicar injetáveis; realizar pequenos curativos; medir 

pressão arterial; prestar serviços de inaloterapia. 

• Utilizar recursos de Informática. 

• Executar   outras   tarefas   de   mesma   natureza   e   nível   de   complexidade associadas ao 

ambiente organizacional. 

 

Fonte: http://progep.ufes.br/descricao-de-cargo/cargo-e-farmaceutico 

http://progep.ufes.br/descricao-de-cargo/cargo-e-farmaceutico

