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CARGO PERFIL 

Técnico Universitário II Técnico em Farmácia 

PADRÃO 

INICIAL 

PADRÃO 

FINAL 
CÓDIGO ÁREA CARGA HORÁRIA  

I X  SAÚDE 40 HORAS SEMANAIS  

DESCRIÇÃO SUCINTA 

Realiza operações farmacotécnicas. Auxilia na manipulação das diversas formas farmacêuticas 

estéreis e não estéreis, sob a supervisão do farmacêutico. Executa as rotinas de compra, 

armazenamento e dispensação de produtos, além do controle e manutenção do estoque de 

medicamentos, produtos químicos e correlatos. Atende as prescrições médicas dos medicamentos de 

pacientes internados e ambulatoriais, utilizando técnicas de atendimento ao cliente, orientando-o 

sobre o uso correto e a conservação dos medicamentos. 

ATIVIDADES DO PERFIL 
 

 Fracionar, separar e acondicionar medicamentos, produtos químicos e correlatos; 

 Manipular medicamentos estéreis, não estéreis e insumos farmacêuticos, sob a 

supervisão do farmacêutico, bem como organizar a infraestrutura necessária ao 

preparo desses produtos; 

 Auxiliar o farmacêutico no preparo de medicamentos quimioterápicos e outros 

produtos estéreis;  

 Dispensar medicamentos, produtos químicos e correlatos para pacientes internados e 

ambulatoriais; 

 Atender as requisições de medicamentos, produtos químicos e correlatos dos 

diversos setores do hospital; 

 Organizar a distribuição de medicamentos de grandes volumes para as enfermarias; 

 Segregar, organizar e relacionar os medicamentos que por ventura tenham prazo de 

validade expirado;  

 Armazenar, controlar e manter organizado o estoque de medicamentos, produtos 

químicos e correlatos, de acordo com a técnica preconizada; 

 Zelar pela manutenção do seu local de trabalho e contribuir para a organização e 

bom funcionamento do serviço; 

 Executar outras tarefas relacionadas ao perfil. 
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ATIVIDADES DO PERFIL (CONTINUAÇÃO) 

 

 

 

ESPECIFICAÇÃO(ÕES) DO PERFIL 
 

Escolaridade mínima 

Ensino Médio  

 

Conselho profissional 

Não há exigência 
 

CURSO(S) DE FORMAÇÃO / ESPECIALIZAÇÃO NECESSÁRIA / DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA 

Curso Técnico Profissionalizante em Farmácia com carga horária mínima de 900 horas. 

(Técnico em Farmácia) 
 

DATA DE CRIAÇÃO DO PERFIL 

Lei 6.701/2014 em 11/03/2014 

 

DATA DE EXTINÇÃO 

 
 

INFORMAÇÃO(ÕES) ADICIONAL(IS) 

 

 


