
 

 

DESCRIÇÃO DO CARGO                                 

Título do cargo:  Farmacêutico 

 

Função: Atender ao público 

para a dispensação de 

medicamentos e venda de 
produtos de higiene pessoal e 

perfumaria. 

Área: Farmácia 
 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato:  Gerente da Loja 
 

Área: Loja 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente atende ao público na Farmácia da Loja para a dispensação de 

medicamentos aos pacientes: lê e interpreta os receituários médicos, busca o produto, 
orienta o cliente quanto ao seu uso e aplicação (posologia, cuidados, possíveis efeitos 

colaterais, etc.) e processa a venda, visando a satisfação do cliente e a manutenção dos 
padrões de qualidade definidos pela empresa para o atendimento ao público. 

Responsabiliza-se pelo processo de identificação e registro de usuários de 
medicamentos controlados, de acordo com a legislação. 

 

 Atende ou orienta o Balconista na venda de produtos de higiene pessoal, perfumaria e 

cosméticos, alimentos especiais, etc.  

 

 Pode, tendo a Loja recursos e autorização para tal, efetuar pequenos curativos, aplicar 

injetáveis, medir pressão arterial e prestar serviços de inalação: avalia a prescrição 

médica, prepara o equipamento e/ou utensílios necessários e executa a operação. 

 

 Mantém-se atento à precificação dos produtos expostos e seus prazos de validade 

providenciando a necessária correção ao constatar eventuais divergências nos valores 

ou a remoção dos produtos com prazos vencidos ou próximos à data limite, para 

incineração por empresa terceirizada. 
 

 
 Faz a abertura e fechamento diário do caixa apurando e corrigindo eventuais 

divergências e mantém controle sobre o numerário para facilitar a realização de troco. 

Opera o Caixa, juntamente com o Balconista, para recebimento das vendas incluindo 
numerário e cartões de débito/crédito. 

 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente atende ao público na Farmácia da Loja para orientação e 

dispensação de medicamentos aos pacientes e venda de produtos de higiene pessoal, 

perfumaria, alimentos especiais, etc. 

Responsabiliza-se pela condição de armazenamento dos produtos e sua reposição bem como 

zela pela correta precificação dos itens e estreita observação dos prazos de validade fixados 

nas embalagens. 

Orienta o trabalho de Balconistas. 

 

 

 



 

 
(cont.) 

 
 Orienta a adequada apresentação dos produtos nas prateleiras, “displays” ou pontos de 

venda visando uma melhor exposição em função da sua importância, preferência do 

público, promoções, etc. Cuida da ordem do local observando a correta fixação de 
cartazes e folhetos promocionais e disponibilidade dos recursos para as vendas 

(numerário para troco no Caixa, funcionalidade das máquinas para operação de cartões 
de compra, etc.) e disciplina da equipe , inclusive treinamento, bem como zela pela 

limpeza da área. 

 
 Periodicamente responsabiliza-se pela reposição de produtos da Farmácia, recebimento, 

conferência e armazenamento no estoque: monitora a quantidade de produtos em 

estoque, emite requisições de compra, recebe e confere os lotes observando o correto 
atendimento dos pedidos, origem dos produtos, prazos de validade, apresentação das 

embalagens e cuida do seu armazenamento zelando pelas condições de temperatura, 

limpeza e funcionalidade do local. Cuida do envio da documentação (Notas Fiscais, 
Boletos, etc.) à Administração, para controle dos pagamentos. 

 

 Atende fornecedores para cotar preços e condições comerciais de produtos para a 

Farmácia e posiciona a área de Compras para emissão dos pedidos. Pode desenvolver 
novas fontes de fornecimento de produtos para a área em função da demanda do 

mercado, novos lançamentos, etc. 

 

 Lista os produtos da área que possam ser anunciados como oferta através de cartazes 

ou boletins promocionais. Informa ao superior, para avaliação e providencias. 

 

 Emite relatórios e preenche planilhas diversas para atender à legislação quanto ao 

controle de medicamentos especiais ou relatar a devolução de medicamentos por prazo 

vencido. Mantém atualizada a documentação para funcionamento do estabelecimento 
(alvarás, certificados profissionais, relatórios de inspeção e outros). 

 

 Orienta o inventário físico do estoque da Farmácia, para efeitos contábeis, e controle de 

furtos e danos do material armazenado. 

 

 Mantém-se atualizada sobre procedimentos na área, lançamentos de novos produtos e 

técnicas inerentes ao seu campo de atuação através de pesquisas, contatos, acesso à 

Internet, reuniões com fornecedores, etc. Procura informar-se sobre posologia e formas 

distintas de administração de medicamentos de acordo com a necessidade ou 
solicitações de clientes mediante leitura, pesquisas junto aos fabricantes e órgãos 

públicos e privados especializados 

 

 Eventualmente atende a fiscalização de órgãos públicos (CRF, Vigilância Sanitária e 

outros) e providencia a documentação requerida ou procede aos ajustes necessários 

apontados pelos Auditores. Emite relatório para ciência do superior. 

 

 Pode dar atendimento emergencial a clientes com problemas de saúde na Loja 

adotando procedimentos primários sob orientação médica ou solicitando serviços de 
remoção (SAMU). Pode, ainda, atender a funcionários para pequenos curativos, 

medição de pressão e temperatura, etc. 
 
 
 



 

 
(cont.) 
 

 Orienta o trabalho de Balconistas 

 

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

 
                                                            

 

 

                                                 

 

 

 
 
 
 

 
ESPECIFICAÇÕES DO CARGO 

 
COMPETÊNCIAS TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Superior de Farmácia, completo. 
 
 

Treinamentos:  Nenhum 
 
 

Experiência acumulada:  De 6 meses a 2 anos 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Capacidade de supervisão 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Disciplina 

 Espírito de equipe 

 Liderança 

 Método no trabalho 

 Potencial para aprendizagem 

 Relacionamento interpessoal 

 Responsabilidade 

 Utilização de raciocínio lógico 

 Visão estratégica 
 
 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/11/2016 
 

 

 


