
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 11/2004 
  

FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO 
  

ABERTURA  DE  INSCRIÇÕES 
  
 A Prefeitura Municipal de Amparo torna pública a abertura de inscrições para o 
Concurso Público destinado ao preenchimento de 01 (UMA) vaga para a função-atividade 
de FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO, e durante o período total de sua validade, de quantas 
mais vierem a ser criadas ou vagadas, dentro da ordem seqüencial dos que também 
sejam aprovados nele, para atuarem em Amparo, do quadro de funções da Prefeitura 
Municipal de Amparo. 
 As inscrições serão recebidas de 19/04/2004 a 07/05/2004 das 8:00 h. às 12:00 h, 
no Centro de Saúde I, situado a Av. Dr. Carlos Burgos s/nº - Centro - Amparo/SP. 
 Para efetuar a inscrição os candidatos deverão ter, no mínimo 18 anos completos 
até a data de término das inscrições e deverão comparecer, obrigatoriamente, munidos de 
CPF (CIC) e RG - originais e uma cópia (autenticada ou não) desses documentos. Os 
candidatos que forem aposentados deverão apresentar no ato da inscrição, cópia do 
documento comprobatório da aposentadoria e CTPS com a devida anotação.  
 Quando da admissão o candidato deverá fazer a comprovação, através da 
apresentação da documentação hábil que o mesmo possui os requisitos para exercício da 
função, a saber: certificado de conclusão do curso Superior de Farmácia, certificado de 
conclusão do curso de especialização em Bioquímica e registro competente para o 
exercício da profissão no órgão de classe correspondente – Conselho Regional de 
Farmácia – CRF. A não apresentação de qualquer dos documentos, implicará na sua 
desclassificação, de forma irrecorrível. 
 Os candidatos serão contratados sob o regime da CLT - Consolidação das Leis do 
Trabalho, e o prazo de validade do presente concurso será de 01 (hum) ano a contar da 
data de homologação do mesmo, podendo, ainda, ser prorrogado por igual período. 
 O Concurso será regido pelas instruções abaixo descritas. 
  
INSTRUÇÕES  ESPECIAIS 
  
 Estas instruções especiais regem o Concurso Público para a função-atividade de 
Farmacêutico Bioquímico, para atuar na Prefeitura Municipal de Amparo, conforme dispõe 
a legislação vigente. 
  
CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO 
  
Função: Farmacêutico Bioquímico 
Carga Horária:  40 horas semanais  
Salário: Padrão SS-2 (R$ 2.040,00) 
  
ITEM I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
  
a) O presente concurso público destina-se ao preenchimento de 01(UMA) vaga para a 
função-atividade de Farmacêutico Bioquímico, para a Administração Municipal, dentro do 
prazo de validade previsto neste Edital. 
b) O conteúdo programático e bibliografia para realização da prova escrita serão 
entregues aos candidatos no momento da inscrição do concurso. 



c) o prazo de validade do concurso será de 01 (hum) ano contados a partir da data de 
homologação do mesmo, podendo o mesmo ser prorrogado por igual período, no total dos 
quais e se necessário vier a ser, poderão ser aproveitados os candidatos aprovados que 
seguirem ao ano inicialmente referido. 
d) o período de validade estabelecido para o Concurso Público não gera obrigatoriedade 
para a Prefeitura Municipal de Amparo, do aproveitamento de todos os candidatos 
aprovados. 
e) o concurso público será realizado dia 15/05/2004, as 09:00 h, na E.M. Raul de Oliveira 
Fagundes, situada á Rua_Maria Cecília Ribiére, 105 – Jd. Santana, Amparo SP.  
  
ITEM II - DAS INSCRIÇÕES 
  
a) as inscrições serão realizadas nos dias 19/04/2004 a 07/05/2004, das 8:00 às 12:00 h, 
no Centro de Saúde I, situado a Av. Dr. Carlos Burgos s/nº - Centro - Amparo/SP. 
b) são condições para inscrição: 
b.1) ser brasileiro nato ou estrangeiro na forma da lei, 
b.2) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos até a data do término das inscrições, 
b.3) estar quite com as obrigações do serviço militar, se candidato do sexo masculino; 
b.4) estar em dia com as obrigações eleitorais; 
b.5) não registrar antecedentes criminais 
b.6) gozar de boa saúde física e mental e não ser portador de deficiência física 
incompatível para o exercício das atribuições na função; 
b.7) não ter sofrido, no exercício de função pública (federal, estadual ou municipal) a 
penalidade de demissão a bem do serviço público em qualquer época; 
b.8) no caso de candidatos aposentados, no ato de sua inscrição, deverão apresentar o 
documento comprobatório de aposentadoria e cópia da CTPS devidamente anotada. 
b.9) conhecer e estar de acordo com as exigências contidas neste Edital. 
c) para inscrever-se o candidato deverá apresentar cópia dos seguintes documentos, que 
serão anexados à ficha de inscrição: 
c.1)  CPF - Cadastro de Pessoas Físicas (antigo CIC) 
c.2)  RG - Registro Geral 
d) compete à Comissão Organizadora e Examinadora do concurso o deferimento ou 
indeferimento dos pedidos de inscrição. 
e) a inexatidão das afirmativas ou irregularidades na documentação apresentada, ainda 
que verificadas posteriormente, acarretarão na nulidade da inscrição com todas as suas 
decorrências, ficando o candidato desclassificado, de forma irrecorrível, sem prejuízos 
das demais medidas de ordem administrativa, civil ou criminal; 
f) em caso de aprovação no concurso público, o candidato será contratado para atuar na 
função-atividade optada quando do preenchimento da ficha de inscrição, de acordo com a 
necessidade do serviço. 
g) nos termos das disposições constitucionais e da Lei Orgânica do Município, é 
assegurado o direito de inscrição no presente concurso às pessoas portadoras de 
deficiência: 
g.1) os candidatos deverão declarar, quando da inscrição, serem portadores de 
deficiências, especificando na ficha de inscrição; 
g.2) os candidatos portadores de deficiências participarão do concurso público em 
igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere a conteúdo, duração, 
horário e local de realização das provas; 
g.3) para efeito do que dispõe este item, a Comissão Organizadora e Examinadora do 
Concurso, após a divulgação dos resultados finais, convocará, mediante Edital específico 



os candidatos classificados que tenham declarado ser portadores de deficiência, para 
cadastramento e encaminhamento à junta médica constituída para esse fim; 
g.4) o acesso aos portadores de deficiência aos exames do presente concurso público e 
eventual aprovação dos mesmos não implica no reconhecimento de compatibilidade de 
sua deficiência com a atividade pertinente à função a qual o mesmo esteja concorrendo, 
compatibilidade esta que será determinada exclusivamente através de avaliação médica 
oficial ou credenciada pela Prefeitura Municipal de Amparo, a qual é eliminatória. 
g.5) não serão considerados como deficiência visual, os distúrbios de acuidade visual 
passíveis de correção. 
h) o candidato é totalmente responsável pelas informações contidas na ficha de inscrição. 
i) é permitida a inscrição por procuração, mediante a entrega do respectivo documento 
acompanhado de cópia autenticada do documento de identidade do procurador e 
atendimento aos itens de inscrição presentes no Edital. 
i) não serão aceitas inscrições via postal ou por meio de fac-símile, nem condicionais e/ou 
extemporâneas. 
j) será cancelada a inscrição se a qualquer momento for constatado que o seu 
recebimento não atenda a todos os requisitos fixados neste edital, sendo o candidato 
comunicado, mediante imprensa oficial municipal, do seu indeferimento. 
  
 
ITEM III - DAS  FORMAS DE AVALIAÇÃO 
  
 O Concurso Público para as funções-atividade acima citadas serão constituídos 
somente por Prova Escrita. 
  
Instruções para a prova escrita: 
  
a) A avaliação será realizada com base no Conteúdo Programático e bibliografia que 
serão entregues aos candidatos no momento da inscrição do concurso. 
b) A prova escrita terá caráter eliminatório e será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 
(cem) pontos, e será desclassificado, e, portanto eliminado, o candidato que tirar nota 
inferior a 50 pontos. 
c) para realização da prova escrita observar-se-á o seguinte: 
c.1) a prova escrita terá duração de 3 (três) horas e será realizada dia 15/05/2004, as 
09:00 h, na E.M. Raul de Oliveira Fagundes, situada a Rua Maria Cecília Ribiére, 105 – 
Jd. Santana, Amparo-SP.  
c.2) Os candidatos deverão comparecer ao local das provas, com pelo menos 01 (uma) 
hora de antecedência, quando os portões serão abertos.  
c.3) Após encerrado o horário para ingresso do candidato no recinto de aplicação da 
prova, que se dará 30 (trinta) minutos antes do início das mesmas, serão fechados os 
portões e não será permitida a entrada de candidato em atraso para realização das 
mesmas, bem como, não será admitido qualquer recurso pela não execução da prova, 
sob qualquer alegação ou prova documental, que vierem a ser apresentados. 
c.4) somente serão admitidos na sala de provas, os candidatos que estiverem munidos de 
Cédula Oficial de Identidade (RG) e do comprovante de inscrição. Será exigida a 
apresentação do original, não sendo aceitas cópias, ainda que autenticadas. O 
documento deve estar em perfeito estado de conservação, de forma a permitir com 
clareza a identificação do candidato, o candidato deverá ainda portar caneta esferográfica 
azul ou preta, lápis preto e borracha. 
c.5) a prova será individual, não sendo permitida a comunicação entre os candidatos, nem 
a utilização de livros, notas, impressos, máquinas de calcular ou telefones celulares; 



c.6) não será aceito qualquer tipo de questionamento, durante a realização da prova 
escrita, por parte do candidato com relação à eventuais dúvidas constantes das questões, 
devendo o candidato expressá-las por meio de recurso devidamente endereçado à 
Comissão Organizadora e Examinadora e protocolado na Área de Protocolo da Prefeitura, 
conforme exposto no Item V - b (dos recursos). 
c.7) o candidato não poderá se ausentar da sala das provas sem o devido 
acompanhamento de um dos fiscais; 
c.8) ao término da prova, os dois últimos candidatos somente poderão deixar a sala de 
aplicação das provas em conjunto. 
d) Não serão admitidas solicitações para aplicação de prova em local, dias e horários fora 
dos preestabelecidos; 
e) os candidatos, mesmo que já tenham concluído a prova, só poderão deixar a sala, 
após 60 (sessenta) minutos do início das mesmas; 
f) não serão computadas questões não assinaladas, questões que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível. 
g) o candidato deverá assinalar as respostas das questões com caneta azul ou preta - 
fazendo um círculo ao redor da letra - em formulário padrão, devidamente identificado e 
assinando-o em campo específico. 
h) o candidato ao terminar a prova escrita - caderno de questões, deverá entregá-la ao 
fiscal, juntamente com a folha de respostas - gabarito. 
i) Por razões de ordem técnica, de segurança e de direitos autorais adquiridos, não serão 
fornecidos exemplares do Caderno de Questões a candidatos ou a instituições de direito 
público ou privado, mesmo após o encerramento do concurso. 
j) A listagem com o gabarito e resultado da prova escrita será publicado na Imprensa 
Oficial Municipal. 
  
ITEM IV - DA HABILITAÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO 
  
a) a nota da prova escrita constituirá o resultado final do Concurso que será publicada na 
Imprensa Oficial Municipal. 
b) Em caso de igualdade de classificação, considerar-se-á os seguintes critérios de 
desempate: 
  
b.1) candidato com maior número de filhos; 
b.2) candidato mais idoso; 
  
c) Os candidatos serão classificados em ordem decrescente, conforme o total de pontos 
obtidos; 
d) A fase final do processo seletivo para o provimento das vagas, de caráter eliminatório, 
constará de exame médico pré admissional, realizado pela Prefeitura Municipal de 
Amparo, com o objetivo de avaliar as condições de saúde do candidato e detectar 
eventuais alterações orgânicas, incompatíveis com as atividades a serem exercidas. 
e) A convocação para o exame médico pré admissional será efetuada através de 
telefonema, carta ou telegrama, ou ainda publicado na Imprensa Oficial Municipal, 
constando neste, a data e o local do comparecimento do candidato. 
f) O não comparecimento do candidato em 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir do 
primeiro dia útil após o recebimento da convocação, para a realização do exame médico, 
acarretará na desclassificação do mesmo; 
  
ITEM V - DOS RECURSOS 
  



a) No prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação dos resultados, os 
candidatos poderão interpor recurso contra a respectiva classificação, desde que 
fundamentados em erro material ou omissões objetivamente constatáveis, sendo vedado, 
em qualquer caso, o questionamento de critérios de julgamento do examinador ou a nota 
por ele atribuída. 
b) O recurso, devidamente fundamentado, deverá ser dirigido à Comissão Organizadora e 
Examinadora, e deverá ser protocolado pessoalmente pelo candidato, na Área de 
Protocolo da Prefeitura Municipal de Amparo, situada à Praça Monsenhor João Baptista 
Lisboa nº 50, Centro - Amparo/SP, no horário das 10:00 às 15:00 h. 
c) Os recursos serão analisados pelo pessoal técnico da Comissão Organizadora e 
Examinadora. 
d) O recurso apresentado fora do prazo estabelecido será indeferido. 
e) Os recursos devem ser cabalmente motivados, sob pena de não serem reconhecidos, 
como não o serão, igualmente, se apenas versarem sobre juízos de valor emitidos pelos 
examinadores e as notas atribuídas 
 
 
ITEM VI - DAS  VAGAS  
a) Os candidatos serão convocados pela Prefeitura Municipal de Amparo, de acordo com 
sua classificação. 
b) Após considerados aptos nos exames de capacidade física e mental (exame pré-
admissional), os candidatos serão admitidos. 
  
ITEM VII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
  
a) A inexatidão das afirmativas ou irregularidades de documentação, ainda que 
verificadas posteriormente, eliminará o candidato do Concurso, anulando-se todos os atos 
decorrentes da inscrição. 
b) Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de aprovação, 
valendo, para esse fim, a homologação divulgada pela Prefeitura Municipal de Amparo, 
por meio da Imprensa Oficial Municipal. 
c) O candidato obriga-se a manter atualizado o seu endereço junto à Prefeitura Municipal 
de Amparo, durante o prazo de validade do presente Concurso. 
d) Os candidatos que atenderem à convocação para a admissão e recusarem-se ao 
preenchimento da vaga, serão excluídos do cadastro, sendo o fato formalizado em Termo 
de Desistência. 
e) Por ocasião da admissão o candidato deverá fazer a comprovação, através da 
apresentação da documentação hábil, que possui escolaridade mínima de Farmacêutico 
Bioquímico, certificado de conclusão do curso de especialização em Bioquímica e registro 
competente para o exercício da profissão no órgão de classe correspondente – Conselho 
Regional de Farmácia – CRF. sendo que a não apresentação deste documento implicará 
na sua desclassificação, de forma irrecorrível. 
f) Por ocasião da admissão, o candidato classificado será submetido a exame médico e a 
exames laboratoriais, somente através de médico designado pela Municipalidade, de 
caráter eliminatório, para avaliação de sua saúde física e mental. 
g) Não serão aceitas inscrições feitas por ex-servidores públicos demitidos por justa 
causa, nem de candidatos com idade igual ou superior a 70 (setenta) anos. 
h) De acordo com o § 10º, do art. 37, da Constituição Federal, fica vedada a 
nomeação/admissão de candidato aprovado que 
seja aposentado no serviço público, salvo para as funções elencadas no inciso XVI e XVII, 
do art. 37 da CF, alterado pela Emenda Constitucional nº 34, de 13/12/2001. 



i) A aprovação no concurso público não significa imediata nomeação do candidato 
aprovado, e somente será efetivada segundo os critérios de conveniência, oportunidade e 
necessidade da Administração da Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de 
Amparo, em decorrência de condições técnicas de trabalho e ou disponibilidade 
orçamentária. 
j) À Prefeitura Municipal de Amparo é facultada a anulação total ou parcial do presente 
concurso, antes de sua homologação, se constatada irregularidade substancial insanável. 
l) Todos os casos, questões ou problemas que surgirem e que não tenham sido 
expressamente previstos no presente Edital, ou na legislação vigente, serão resolvidos 
pela Comissão Organizadora e Examinadora do concurso, constituída pelo Prefeito 
Municipal, através de Portaria. 
m) A inscrição do candidato implicará na tácita e integral aceitação das condições 
estabelecidas neste Edital e nas instruções específicas, das quais não poderá alegar 
desconhecimento.  
 

Amparo, 02 de Abril de 2004. 
 

Anna Luzia de Castro 
Secretária Municipal de Administração 

  
  


