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EDITAL Nº 001/2011. 

 
O Presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Amapá CRF/AP, no 
uso de suas atribuições legais e regimentais, faz saber aos farmacêuticos 
inscritos no CRF/AP e demais Estados, nos termos das Resoluções/CFF nº 501/09 
e 522/09, que se encontram abertas, na sede do CRF/AP, sito à Rua Professor 
Tostes, 914-A, Bairro Santa Rita, Macapá – Amapá, das 09:00 às 12:00 e 14:00 
às 18:00 horas, no período de 09 à 13 de maio de 2011, as inscrições para o 
Concurso Público destinado ao preenchimento de 01 (UMA) vaga em seu 
Departamento Fiscal. A admissão far-se-á por meio de provas de seleção que 
abrangerão: 1 – Conhecimento, versando sobre as Leis nº 3.820/60 e nº 
5.991/73, dos Decretos nº 20.377/31 nº 20.931/32, nº 74.170/74 e nº 
85.878/81, inclusive de suas respectivas alterações e atualizações; das 
Resoluções do Conselho Federal de Farmácia (disponíveis em 
http://www.cff.org.br), dentre estas sobre o exercício profissional, 
atribuições do órgão e do profissional farmacêutico, âmbito profissional, 
funcionamento dos conselhos de farmácia, procedimentos administrativos 
fiscais, Código de Ética da profissão farmacêutica, Código de processo Ético; 
além de normas de vigilância sanitária, dentre estas as expedidas pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA (disponíveis em 
http://www.anvisa.gov.br) que versem sobre o âmbito farmacêutico em geral; 2 
- Redação com tema referente ao âmbito farmacêutico. As etapas de avaliação 
do concurso abrangerão o total de 100 (cem) pontos, sendo necessários, no 
mínimo, 60 (sessenta) pontos para aprovação, sendo 75 (setenta e cinco) 
pontos correspondentes a prova objetiva de legislação, e 25 (vinte e cinco) 
pontos correspondentes a prova de redação. O candidato que alcançar a maior 
pontuação acima de 60 (sessenta) pontos preencherá a vaga existente ao cargo 
de Fiscal do CRF-AP. Haverá, ainda, análise obrigatória do currículo e 
entrevista, atos indispensáveis para assunção do cargo. Requisitos: - O 
candidato à vaga de Fiscal deverá ser Farmacêutico em pleno exercício 
profissional, quite com a tesouraria do órgão, detentor da respectiva 
Carteira de Identidade Profissional de Farmacêutico e Carteira de Habilitação 
Categoria B, para fiscalização e em dia com suas obrigações cíveis e 
militares. Taxa de Inscrição: R$ 120,00 (cento e vinte reais)-Salário 
Inicial: R$ 1.900,00 (hum mil e novecentos reais) + produtividade com base em 
número de estabelecimentos visitados. O regime de trabalho será regido pela 
CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) com carga horária de 40(quarenta) 
horas semanais e com dedicação exclusiva ao órgão. O candidato aprovado e 
classificado em 1º (primeiro) lugar apenas poderá tomar posse no cargo quando 
desvinculado, oficialmente, de qualquer outra atividade profissional ou 
interesse impeditivo, sendo que exercerá suas atividades no Estado do Amapá. 
As provas objetivas e a redação serão realizadas no dia 19 de junho de 2011, 
de 08:00 até 12:00 horas, no Instituto Integrare, localizado na Av. Euclides 
da Cunha, n.º 756, Bairro Santa Rita (Rua Santos Dumont e Marcelo Cândia – 
Macapá/AP. Não será permitido qualquer tipo de consulta durante a realização 
das provas. A Comissão do concurso será composta por farmacêuticos nomeados 
via portaria pelo Conselho Federal de Farmácia-CFF, sem participação de 
quaisquer membros do CRF/AP. Esclarecimentos pormenorizados poderão ser 
obtidos na sede do CRF-AP, no seu horário de expediente, de 9:00 às 12:00 
horas e de 14:00 às 18:00 horas – de segunda à sexta-feira. 
 

Macapá/AP, 06 de maio de 2011. 
 

Carlos André Oeiras Sena 
Presidente do CRF-AP 


