
MUNICÍPIO DE CASCAVEL 
RETIFICAÇÃO N.º 03 

EDITAL DE CONCURSO Nº 050/2016 
O Prefeito Municipal de Cascavel, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o 
disposto no inciso II do Artigo 37 da Constituição Federal.  

TORNA PÚBLICO 
1. A retificação do Anexo I do Edital de Abertura do Concurso n.° 050/2016, de 11/03/2016, publicado no Órgão 

Oficial Eletrônico do Município, edição n.°1.504, de 15/03/2016, e no Órgão Oficial de Imprensa do Município, 
edição n° 8.190, de 15/03/2016. 
1.1 No que se refere ao Requisito e à Atribuição Sumária do cargo de Bioquímico, passando a vigorar as 

seguintes redações: 
CARGO Requisitos 

Bioquímico 

 Ensino superior em Farmácia,  com o segundo ciclo profissional de Farmacêutico Bioquímico, 2ª opção, de acordo 
com a Resolução 04/69-CFE; ou  

 Ensino superior em Farmácia, de acordo com a Resolução CNE/CES 2/2002; 
 Registro no Conselho de Classe correspondente. 

Atribuição Sumária do cargo de Bioquímico: Fazer análise clínica de exsudatos e transudatos humanos, sangue, urina, fezes, liquor 
e outros; Programar, orientar, executar, supervisionar e responder tecnicamente pelo desempenho das atividades laboratoriais; 
Realizar estudos de pesquisas microbiológicas, imunológicas, químicas, físico-químicas relativas a quaisquer substâncias ou produto 
de interesse de saúde pública; Elaborar pareceres técnicos, laudos e atestados de acordo com as normas; Preparar reagentes, 
equipamentos e vidraria; Orientar coleta de amostras, realizar coletas, se necessário, e preparar amostras para análise. 

1.2 No que se refere à Atribuição Sumária do cargo de Farmacêutico, passando a vigorar a seguinte redação: 
Atribuição Sumária do cargo de Farmacêutico: Realizar e controlar a dispensação, armazenamento e distribuição de produtos da 
área farmacêutica, tais como medicamentos, alimentos especiais, imunobiológicos, domissanitários e insumos correlatos; Realizar e 
controlar a dispensação de psicotrópicos e demais fármacos de uso controlado; Avaliar prescrição e indicar medicamento conforme 
diagnóstico profissional; Responder tecnicamente pela supervisão dos serviços farmacêuticos; Participar da elaboração, coordenação e 
implementação de políticas de fármacos; Realizar fiscalização sobre estabelecimentos, produtos e serviços. 

2. A retificação do Edital de Abertura do Concurso n.° 050/2016, de 11/03/2016, publicado no Órgão Oficial 
Eletrônico do Município, edição n.°1.504, de 15/03/2016, e no Órgão Oficial de Imprensa do Município, edição n° 
8.190, de 15/03/2016. 
2.1 No que se refere à redação da alínea "c" do subítem 6.13, que trata da Prova Prática, passando a vigorar a 

seguinte redação: 
"6.13 SERÁ ELIMINADO DO CONCURSO NESTA FASE, O CANDIDATO QUE:  
... 
c) Não obtiver o mínimo de 60% (sessenta por cento) de aproveitamento dos pontos da prova prática;  
..." 

3. O Edital Abertura de Concurso nº 050/2016 e seus Anexos serão consolidados de forma a contemplar as 
informações constantes deste Ato. 

4. Esta Retificação entra em vigor na data de sua publicação. 
5. Publique-se. 

Cascavel, 23 de março de 2016. 
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