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EDITAL 2013/2 - SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 

FARMÁCIA ESCOLA 
 

PERÍODO – 2013/1 
 
Estão abertas as inscrições para seleção de novos estagiários (estágio não-

obrigatório). A seleção é destinada a divisão de manipulação do NTF. As vagas e 

suas descrições estão definidas abaixo: 
 

Estagiários (Vagas) Lotação Pré-Requisito 

Estágio não-  Aluno de Farmácia da UFPI, regularmente 
obrigatório voluntário Farmácia Escola / NTF matriculado, a partir do 2º período 

(05 vagas*)  do curso de Farmácia e com disponibilidade 
  mínima de 15 horas semanais** 
   

 
*A Farmácia Escola fará um cadastro de vagas e recrutar os classificáveis de 

acordo com a necessidade.   
**A carga-horária poderá ser ajustada de acordo com a quantidade de 

disciplinas do período. 

** Preferência de horário disponível, abaixo: 

Segunda-feira: Manhã (8 as 13h) 

Terça-feira: Tarde (13 a 18h)   

Quarta-feira: Manhã (8 as 13h) 

Quinta-feira: Tarde (13 a 18h)   

Sexta-feira: Manhã (8 as 13h) 

  

Os interessados, por favor, devem deixar o Curriculum Vitae, Histórico Escolar e 

Carga Horária disponível no Setor de Dispensação da Farmácia Escola no 

horário de funcionamento da Farmácia (08h00 às 18h00), em envelope 

lacrado com identificação (nome, período a ser cursado e a previsão de 

disciplinas e horários). 
 

• Período de inscrição 
 

05/02/2013 a 18/02/2013 – Campus UFPI / Farmácia Escola 



• Data e local da seleção 
 

Datas: Prova escrita / teórica: 19/02/2013 – 17:00h – 01 hora de duração 
 

Local: Auditório do bloco de Farmácia da UFPI. 
 

Entrevista: a partir do dia 21/02/2013 (local a ser definido) 
 

• Sistemática da Seleção 
 

A seleção constará de um prova teórica (4,0 pontos), análise do curriculum 

vitae (1,5 ponto), histórico escolar (1,5 ponto) e entrevista (3,0 pontos). 

Totalizando 10 pontos. O critério de desempate será a maior nota na 

entrevista. A prova constará de questões objetivas e subjetivas. 
 

Nota:  A  PROVA  TEÓRICA  É  ELIMINATÓRIA.  CASO  O  CANDIDATO  
OBTENHA UMA NOTA INFERIOR A 5,0, O MESMO SERÁ 
DESCLASSIFICADO DO PROCESSO SELETIVO. 

 
• Resultado da seleção  

 

O resultado da seleção será divulgado após a entrevista. O período de realização 

do estágio está previsto para começar no dia 25 de Fevereiro de 2013 até mês de 

Agosto de 2013.   

 
• Programa da Prova Teórica – Divisão manipulação / Farmácia Escola  

 

� Aspectos Biofarmacêuticos de Formas Farmacêuticas 
(Sólidas, Líquidas e Semi-sólidas);  
� Sistema LADME (Liberação, absorção, distribuição, 

metabolismo e excreção)  
� Química Geral (Preparo de soluções e diluições);  
� Noções de Atenção Farmacêutica – Histórico e Conceitos gerais.   

� Cálculos gerais aplicados à Farmácia Magistral.  
 

 

• Bibliografia recomendada  
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2009. GOODMAN & GILMAN. As Bases Farmacológicas da 
Terapêutica, 11 ed. 2006. 
OLIVEIRA, A. Guia prático de Farmácia Magistral. Juiz de fora, 2008. 

PANDIT, K. A. Introdução a Ciências Farmacêuticas, São Paulo, 2008. 



 
Observação: Estaremos disponibilizando por email listas de exercício 

que auxiliarão na prova escrita, desde que os candidatos solicitem a 

coordenação da farmácia. 
 
Maiores informações procurar Profº. André Luís Menezes Carvalho na 

Farmácia Escola / NTF, através do seguinte telefone: (86)3215-5953 / 3215-

5952 ou por email:  farmaciaescola.ufpi@gmail.com  
 

 
 
 
Teresina, 02 de fevereiro de 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Profº.Dr. André Luis Menezes Carvalho 

Coordenador da Farmácia Escola- NTF 
 



 


