
 

 

 

Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes 

Universidade Federal do Espírito Santo 

 

EDITAL DE CONCESSÃO DE BOLSAS DE TREINAMENTO EM SERVIÇO 

UNIDADE DE ABASTECIMENTO E DISPENSAÇÃO FARMACÊUTICA  

FARMÁCIA DO HUCAM – ALMOXARIFADO E DISPENSAÇÃO 

EDITAL 02/2018 

 

APRESENTAÇÃO DE PROJETO 

 

1. Nome: Farmácia do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes 

2. Identificação do Setor / Unidade: Unidade de Abastecimento e Dispensação 

Farmacêutica; Unidade de Farmácia Clínica 

3. Nome e titulação do colaborador responsável, telefone e endereço 

eletrônico: 

 Rafael Destefani Faitanin 

 Farmacêutico, mestre em Ciências Farmacêuticas 

 Telefones: 3335-7153 / 3335-7152 

 E-mail: rafael_faitanin@yahoo.com.br 

 

4. Justificativa: 

Para a concretização dos conhecimentos adquiridos durante a graduação, a 

inserção do estudante no treinamento em serviço proporciona o desenvolvimento de 

atividades complementares, que propiciam ao acadêmico adquirir experiência 

profissional específica contribuindo efetivamente para capacitá-lo no exercício da 

atividade farmacêutica e inseri-lo no mercado de trabalho. 

 

5. Objetivos:  

1. Estimular no aluno o interesse pelo aprendizado em serviço;  

2. Intensificar a cooperação entre colaboradores do Hucam e o discente, nas 

atividades de ensino, pesquisa e extensão na área relacionada;  

3. Oferecer ao aluno de graduação a oportunidade de se preparar para as 

atividades de ensino e pesquisa;  

4. Contribuir para a melhoria do ensino de graduação;  

 

6. Plano de trabalho individualizado, especificando as atividades a serem 

desenvolvidas: 

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS – ALMOXARIFADO 

DE FARMÁCIA 

CH 

SEMANAL* 

Controle de estoque, separação de pedidos de medicamentos, 

controle de validade dos medicamentos, participação no 

processo de parecer dos medicamentos do pregão eletrônico, 

20 



 

 

inventário, pedido de medicamentos. 

*carga horária máxima 20 horas semanais 

 

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS – DISPENSAÇÃO 

FARMACÊUTICA 

CH 

SEMANAL* 

Triagem das prescrições. Programação e controle dos 

antibióticos de dispensação especiais. Geração e dispensação 

de Requisição de Materiais. Dispensação de medicamento para 

paciente internado e ambulatoriais. Conferência e 

armazenamento dos pedidos realizados (controle de validade 

dos medicamentos que serão dispensados). Produção de 

etiquetas e fracionamento de medicamentos. Controle da 

temperatura das geladeiras. Geração de indicadores de 

medicamentos perdidos por validade e de dispensação de 

antibióticos especiais. 

20 

*carga horária máxima 20 horas semanais 

 

7. Forma de acompanhamento e instrumento de avaliação dos estudantes:  

I - Assiduidade e compromisso com as atividades; 

II - Cumprimento das atribuições designadas; 

III - Assiduidade às aulas na graduação (mínimo de 75%);  

IV - Desempenho satisfatório nas atividades no Hucam, em avaliação do 

supervisor. 

 

8. Resultados esperados:  

Ao final do projeto o aluno deverá apresentar um crescimento didático-científico, o 

que irá fortalecer o seu perfil acadêmico e profissional. 

 

9. Bolsas:  

Serão disponibilizadas 02 (duas) bolsas com vigência de 01 (um) ano, para o Curso 

de Graduação em Farmácia, com remuneração mensal definida pelo HUCAM (R$ 

400,00). 

 

10. Seleção: 

REQUISITOS: 

 Classificação em 1º e 2º lugar na seleção; 

 Estar regularmente matriculado na UFES; 

 Cursar o 8º, 9º ou 10º período em Farmácia no primeiro semestre de 2019; 

 Possuir Coeficiente de Rendimento igual ou superior a 6,0; 

 Apresentar Comprovante de Matrícula / Histórico Acadêmico / Currículo 

Profissional com comprovantes; 

 Conhecer o Edital e Projeto que se destina a vaga; 

 Disponibilidade de carga horária exigida (20 horas / semana); 

 Disponibilidade para início no treinamento em serviço dia 02 de janeiro de 

2019; 



 

 

 Bom domínio da língua portuguesa oral e escrita; 

 Interesse e pró-atividade. 

 

AVALIAÇÃO/INSCRIÇÃO 

Os interessados em concorrer à vaga, devem acessar o link 

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-bNQRk7P39-

eYD3fiEWLBcX_3Peh7VQvfLadZpleVNiiAgg/viewform?usp=sf_link> e preencher o 

formulário de inscrição do processo seletivo até a data de 12/12/2018. 

Os documentos (Comprovante de Matrícula, Histórico Acadêmico, e 

Currículo com comprovantes) deverão ser entregues na Farmácia do HUCAM, 

localizada no segundo sub-solo, aos Farmacêuticos Rafael Destefani Faitanin ou 

Felipe Lima Sant Anna, até a data de 12/12/2018. 

 

Nota 1 - Análise do Currículo dos candidatos: Nesta etapa serão computadas as 

atividades listadas no Currículo do candidato. A pontuação a ser atribuída a cada 

item consta em Anexo I. Só serão pontuadas atividades que estiverem devidamente 

comprovadas através de documentos anexos ao Currículo. 

Nota 2 - Consistirá em análise do histórico acadêmico: Valor do coeficiente de 

rendimento. 

A pontuação final do candidato será obtida de: (nota 1 x 0,5) + (nota 2 x 0,5). 

Os candidatos aprovados serão classificados em ordem decrescente pela nota geral. 

Em caso de empate será considerado como critério de desempate a maior nota 

obtida no coeficiente de rendimento. 

 

RESULTADO: Será afixado na entrada da farmácia no segundo sub-solo do 

HUCAM e também será enviado por endereço eletrônico do candidato até o dia 

14/12/2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-bNQRk7P39-eYD3fiEWLBcX_3Peh7VQvfLadZpleVNiiAgg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-bNQRk7P39-eYD3fiEWLBcX_3Peh7VQvfLadZpleVNiiAgg/viewform?usp=sf_link


 

 

ANEXO I - TABELA DE PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO  

 

CANDIDATO (A): __________________________________________________________ 

 

Item Área de Ciências Farmacêuticas e áreas afins Pontos 

1.  Artigos Publicados em periódicos  5,0 

2.  Iniciação científica  1,5/semestre 

3.  Participação em projetos de extensão 1,5/semestre 

4.  Trabalho completo publicado em evento  1,0 

5.  Resumo publicado em anais de evento  1,0 

6.  Participação em congressos, workshop, mini-curso, 

seminário 

0,2  

7.  Monitoria em disciplinas de Farmácia e áreas afins  0,5/semestre 

8.  Estágio extracurricular 0,2 a cada 20 h 

PONTUAÇÃO TOTAL:  

 

 


