CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DE MINAS GERAIS
Edição Março de 2010

16

Concurso Público

do CRF-MG será em maio

O Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais vai realizar concurso público em maio
para contratação de pessoal para o seu quadro funcional. São oferecidas diversas vagas.
O edital do concurso foi publicado no Diário Oﬁcial da União (DOU), de 11 de março, e as
inscrições devem ser feitas do dia 29 de março até 25 de abril de 2010, pelo site www.
primafaceconcursos.com.br. O edital na íntegra pode ser conferido no site do Conselho
(www.crfmg.org.br). As provas serão aplicadas no dia 23 de maio de 2010.
Para as vagas de nível Fundamental, o valor da taxa de inscrição é R$ 30,00; para os
empregos de nível Médio, R$ 40,00, e os que se inscreverem às vagas que exigem curso
Superior, a taxa é R$ R$ 55,00.
O concurso tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. Como
benefícios, o CRF-MG oferece tíquete alimentação, no valor de R$ 506,00 por mês, vale
transporte e plano de saúde, com assistência médica e odontológica.

VAGAS
O concurso oferece vagas para os empregos de Contínuo (*CR), Motorista (CR), Porteiro (CR), Assistente
Administrativo, 02 vagas para Belo Horizonte, 01 para Montes Claros, Pouso Alegre (CR), Ipatinga (CR), Juiz de
Fora, Governador Valadares (CR) e Uberlândia (CR), Telefonista (01 vaga para BH), Recepcionista (01 vaga para
BH), Operador de Call Center (BH-CR), Auxiliar Administrativo (BH-CR), Técnico em Contabilidade (02), Operador
de Computador (BH–CR), Programador Web (BH-CR), Designer Gráﬁco (01 vaga BH).
Para os empregos que exigem nível Superior há vagas para Analista de Sistema (BH-CR), Advogado, (02 vagasBH), Contador (BH-CR) e duas vagas para Farmacêutico Fiscal. É obrigatório que os candidatos ao emprego de
Farmacêutico Fiscal tenham Carteira de Habilitação (CNH), na Categoria B ou superior, ter disponiblidade para
viagens por todo o estado e morar em cidade a ser deﬁnida.
*CR signiﬁca Cadastro de Reservas

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (31) 3273-8877

Profissionais de Saúde protestam

contra o Ato Médico
Profissionais de Saúde de várias categorias, exceto médicos, tem se
mobilizado em todo o País para pressionar os parlamentares no Senado
a alterar o texto do Projeto de Lei 7703/06, denominado de Ato Médico.

Em fevereiro, diretores dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia, Conselheiros
e diretores de Sindicatos dos Farmacêuticos estiveram no Senado Federal, onde se
reuniram com todos os 81 senadores que compõem a Casa, para pedir que eles votem
a favor do substitutivo da Senadora Lúcia Vânia ao PL. O texto inicial da senadora foi
posteriormente modiﬁcado na Câmara dos Deputados, onde tramitou e ganhou o termo
diagnóstico citopatológico, ponto de discórdia dos farmacêuticos.
O presidente do CRF-MG, Benício Machado de Faria, percorreu o gabinete dos três
senadores mineiros, Eduardo Azeredo (PSDB), Eliseu Resende (DEM) e Wellington
Salgado (PMDB) para explicar aos parlamentares a necessidade de impedir a hegemonia
da proﬁssão médica sobre outras proﬁssões.
“Da forma como está, a proposição privilegia os médicos em detrimento dos proﬁssionais de 13 categorias da área de saúde e, principalmente, trará prejuízos à população
usuária do Sistema Único de Saúde (SUS)”, ressalta Benício.
O PL submete toda a conduta terapêutica à visão de um único proﬁssional, aumenta os
custos do tratamento e pode provocar descontinuidade ou atrasos no início da terapia,
pois as ações de saúde seriam centralizadas somente na doença, sendo descartadas a
prevenção e a promoção.
Para o presidente do CRF-MG, a falta de representatividade política dos farmacêuticos
mineiros prejudica a categoria. “Sentimos uma grande necessidade de representatividade política nos Poderes em âmbito municipal, estadual e federal na hora de redigir
as leis que nos regem”, diz.

O presidente do CRF-MG, Benício Machado, e a diretora Júnia
Célia de Medeiros participam da manifestação na Praça Sete

PRAÇA SETE
A exemplo de outras capitais, em Belo Horizonte os proﬁssionais de Saúde se uniram num ato de protesto no dia 09 de março, na Praça Sete,
Centro da cidade.
Com faixas e cartazes, proﬁssionais da Saúde explicaram à população os prejuízos que ela terá com a aprovação do PL. “O PL atual, além de
interferir na autonomia de outras 13 proﬁssões, impede a organização de equipes multiproﬁssionais em saúde”, ressalta Benício.
Durante a manifestação, foram colhidas assinaturas em um abaixo-assinado que será enviado ao Senado pedindo a modiﬁcação do texto.

Farmacêutico! Fique atento e participe das mobilizações.
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