
               

DESCRIÇÃO DO  CARGO                                 

Título do cargo: Farmacêutico 
 

Função: Manter controle 
sobre o uso dos 

medicamentos nas áreas 
médicas da empresa 

Área: Garantia de Qualidade 

 

Revisão: 0 Data: 01/12/2017 

Cargo do superior imediato: Gerente GQ 

 

Área: GQ 

Unidade:  Local: São Paulo 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente controla o abastecimento de medicamentos utilizados pelas áreas médicas 

da empresa zelando pelos níveis e condições de estoque, prazos de validade, etc. 

visando sua disponibilização nos prazos e quantidades devidas. Solicita a reposição do 
estoque, quando necessário, às áreas competentes e mantém controle sobre a 

distribuição dos produtos através de receituários e registros em documentos específicos. 

 
 Orienta a distribuição dos medicamentos às áreas, conforme solicitado, bem como sua 

aplicação (indicações, posologia, riscos, etc.). Disponibiliza o bulário aos profissionais da 

saúde e orienta-os sobre as boas práticas no uso e armazenamento de medicamentos 
em geral e contrastes, validade, etc. 

 

 Fraciona os medicamentos conforme requisições e cuida da identificação dos 

medicamentos de alta-vigilância etiquetando os produtos para a adequada visualização 
e manuseio. 

 

 Mantém-se atento às instruções regulatórias de Órgãos Oficiais (ANVISA, por exemplo) 

sobre a correta aplicação, acondicionamento e armazenagem dos produtos 

farmacêuticos. Faz consultas sobre alertas e notificações em farmacovigilância e 
tecnovigilância e, quando aplicável, informa as áreas envolvidas para as providências 

cabíveis. 

 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente de Garantia de Qualidade mantém controle sobre o 

armazenamento, distribuição, uso e aplicação dos medicamentos necessários para o consumo 

das várias áreas médicas da empresa. 

Atenta para a observação criteriosa do uso dos produtos de acordo com as normas técnicas 

que disciplinam a matéria bem como presta orientações gerais aos demais profissionais da 

saúde sobre a aplicação dos medicamentos (indicações de uso, posologia, riscos, etc.) 



(cont.) 

 Acompanha o mercado da sua área de atuação observando novas práticas, lançamentos 

de produtos, atualizações em geral através de pesquisas, bibliografia especializada, 

treinamentos, participação em eventos, etc. Pode participar na elaboração e 

implantação de normas e procedimentos que envolvam a sua área de atuação. 

 Periodicamente faz levantamentos dos produtos disponibilizados às áreas para embasar 

a reposição de estoque ou realocação de produtos. 

 Eventualmente auxilia a área da Qualidade quando da constatação de reações adversas, 

alergias ou queixas técnicas de algum produto ou medicamento. Contata o fornecedor 

para esclarecimentos e se necessário notificar a Anvisa. 

 Faz visitas a fornecedores para apurar condições de atendimento e subsidiar a área de 

Compras para providencias. 

 Executa outras tarefas relacionadas com o cargo, a critério do superior. 

 
 
 
 

 
ESPECIFICAÇÕES DO CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Superior completo (Farmácia) 
 

Habilidades técnicas: Office básico 
 

Experiência  acumulada:  De 1 a 3 anos 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Capacidade de decisão 

 Comunicação 

 Diligência 

 Espírito crítico 

 Proatividade 

 Utilização raciocínio lógico 
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