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?S@\KYkS'[K]WS@!Y'TK'c![)e?W!'@S'K\X!TS'TS'-![!@e'M'
CRF-PR
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012 PARA CARGOS DE NÍVEIS MÉDIO 
E SUPERIOR
KTWX!Y'@J'7C=4784'M'[KXWcW?!QRS'M'4B'%2'$6+/,'%2'4784

A Presidente do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA NO ESTADO DO 
-![!@e'M'?[cF-[, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições 
estipuladas neste Edital, em conformidade com a Constituição Federal e demais 
#$81'8$<G+8!(-$0+0-+8!e!4(-O*$(7!-'*0(!1F@2$&(!(!*+-$%&(<>'!#'!"#$-(2!0H!CLK9CL97!
#+!L9!#+!(@*$2!#+!9CL97!&'0,'*4+!(!8+6.$*!+81+&$%&(#'7!1+*4(0+&+0#'!$0(2-+*(#'8!
os demais itens e subitens do edital supracitado.

1. Alterar os itens 2.4.1; 4<L<>; 4<L<5; 3.7; C<8>; C<85<>; L<C<5; 4.9; 4.12; 7.1 e 7.2 
do Edital nº 01/2012 do Concurso Público, que passam a ter a seguinte redação: 

2.4 Da Inscrição via Internet
2.4.1 Período: das 10h de 13/04/2012 às 23h59min de 88=7>=4784, considerandose 
o horário de Brasília.

4<L<>'O pagamento da taxa de inscrição feita pela internet deverá ser efetuado em 
qualquer agência da rede bancária, no horário de expediente bancário, até o dia 
8L=7>=4784, com o boleto bancário impresso (não será aceito pagamento por meio 
de depósito em conta ou agendamento).

4<L<5'O INSTITUTO QUADRIX, em nenhuma hipótese, processará qualquer 
registro de pagamento com data posterior ao dia 8L=7>=4784.

3.7 =8!1'*-(#'*+8!#+!#+%&$;0&$(7!(1Y8!+,+-$M(#(!(!$08&*$<>'!M$(!internet, deverão 
postar, até 8L=7>=4784, via SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento, 
para a Central de Atendimento do INSTITUTO QUADRIX – Concurso Público 
– CRFPR (laudo médico), Caixa Postal 28203, CEP: 01234970, São Paulo/SP, os 
seguintes documentos:

C<8>'A Homologação dos candidatos que participarão do concurso público con-
&'**+0#'!e8!,.-.*(8!M(6(8!1(*(!1'*-(#'*+8!#+!#+%&$;0&$(!8+*N!#$M.26(#(!0(!#(-(!
provável de 8B=7>=4784.

C<85<>'O deferimento ou indeferimento das solicitações especiais estará disponível 
para os candidatos no endereço eletrônico
www.quadrix.org.br, a partir da data provável de 8B=7>=4784.

L<C<5'Ao término da apreciação dos requerimentos de isenção de taxa de inscrição, 
o INSTITUTO QUADRIX divulgará, no endereço eletrônico www.quadrix.org.
br, na data provável de 4>=7L=4784, a listagem contendo o resultado da apreciação 
dos pedidos de isenção de taxa de inscrição. Os candidatos que não tiverem seu 
pedido atendido terão até o dia 8L=7>=4784'para emissão do boleto de cobrança e 
pagamento da taxa de inscrição.

4.9 O comprovante de inscrição estará disponível no endereço eletrônico www.
quadrix.org.br, a partir de 85=7>=4784. No comprovante de inscrição constarão as 
informações de dia, local e sala de prova, sendo de responsabilidade exclusiva do 
candidato a obtenção desse documento.

4.12 O candidato deve acompanhar a convocação para as provas no endereço 
eletrônico www.quadrix.org.br, na data provável de 85=7>=4784.

7.1 As provas objetivas serão realizadas na cidade de Curitiba/PR, considerando 
o horário local, preferencialmente no período vespertino, com data prevista para o 
dia 47=7>=4784, em locais que serão divulgados na internet, no endereço eletrônico 
www.quadrix.org.br

7.2 Ao candidato só será permitida a participação na prova, na respectiva data, 
horário e local divulgados no endereço eletrônico do INSTITUTO QUADRIX 
(www.quadrix.org.br), +!0(!&'0%*4(<>'!#+!$08&*$<>'!S.+!8+*N!#$81'0$@$2$U(#(!+4!
8B=7>=4784.

2. Excluir, no !(2#&'WW'F'?&(92j%&'-+&i+$;o9/0&'M'@3G2,'):%/&, no item 8<L'M'
Legislação, as seguintes informações: Resoluções do Conselho Federal de Farmácia 
236/92; 261/94; 276/95; 336/99; 409/04 e 431/05.

3. Incluir, no !(2#&'WW'F'?&(92j%&'-+&i+$;o9/0&'M'@3G2,'):%/&, no item 8<L'M'
Legislação, as seguintes informações: Resoluções do Conselho Federal de Farmácia 
440/05; 521/09 e 522/09.

4. Alterar, no !(2#&'WW'F'?&(92j%&'-+&i+$;o9/0&'M'@3G2,'\*12+/&+, os itens 2.4; 
4<> e 4<5; e incluir o item 2.7, que passam a ter a seguinte redação:

2.4 LEGISLAÇÃO - FARMACÊUTICO FISCAL JUNIOR: Lei Nº 8.078/90 
l?I%/i&'%2'T2b2a$'%&'?&(a*;/%&+mr'Y2/'@J'88<CLC=75'M'$(9/F%+&i$r'T20+29&'Y2/'
@J'4<ELE=L7'l?I%/i&'-2($,U'!+9/i&a'4BC'2'4E4m<'@&.s2a'a&6+2'&'\/a92;$'t(/0&'
%2'\$j%2'l\P\m`'Y2/'@J'E<7E7'%2'8D=7D=D7r'Y2/'@J'E<8L4=D7r'f/&:9/0$'l[2a&,*._&'
?@\'8D5=D5mr'?I%/i&'@$0/&($,'%2'X+u(a/9&'lY2/'@J'D<>7C=DB'M'?$139*,&a'vHU'
XVI e XIX). Lei Nº 8.137/90.

4<>'YK]W\Y!QRS'M'c![)!?nPXW?S'?K@X[S' W@cS[)!QRS'TK'
MEDICAMENTOS: Medicamentos genéricos e similares: Lei Federal Nº 
D<BEB=DDr'[2a&,*._&'[T?'85=7B'M'!(G/a$r'[2a&,*._&'[T?'8B=7B'M'!(G/a$r''f&$a'
-+o9/0$a'2;'c$+;o0/$`'[2a&,*._&'[T?'LL=7D'M'!(G/a$r'W(a9+*._&'@&+;$9/G$'

CRF
D=7D'M'!(G/a$r'W(a9+*._&'@&+;$9/G$'87=7D'M'!(G/a$r'[2a&,*._&'C>B=78'M'?&(a2,O&'
c2%2+$,'%2'c$+;o0/$r'')2%/0$;2(9&a'\*^2/9&a'$'?&(9+&,2'Ka120/$,'2'!(9/;/0+&-
6/$(&ar'-&+9$+/$'CLL=DE'M'\20+29$+/$'%2'H/i/,u(0/$'\$(/9o+/$=)/(/a9:+/&'%$'\$j%2r'
-&+9$+/$'5=DD'M'\20+29$+/$'%2'H/i/,u(0/$'\$(/9o+/$=)/(/a9:+/&'%$'\$j%2r'[2a&,*._&'
[T?'>4=88'M'!(G/a$r'[2a&,*._&'[T?'47=88'M'!(G/a$r'[2a&,*._&'[T?'4B=7B'M'
!(G/a$<'S*9+$a'Y2i/a,$.s2a`'Y2/'c2%2+$,'@J'><DD8=BCr'Y2/'c2%2+$,'@J'5<C57=B5r'
Y2/'c2%2+$,'@J'5<LCB=BBr'[2a&,*._&'Ka9$%*$,'855=88'M'\20+29$+/$'%2'Ka9$%&'%$'
\$j%2r'[2a&,*._&'[T?'C75=7L'M'!(G/a$r'Y2/'Ka9$%*$,'85<C44=7Dr'[2a&,*._&'[T?'
D5=7E'M'!(G/a$r'[2a&,*._&'[T?'E7=75'M'!(G/a$r'[2a&,*._&'[T?'8CE=7C'M'!(G/a$r'
[2a&,*._&'[T?'5B=7B'M'!(G/a$r'[2a&,*._&'L8B=7L'M'?&(a2,O&'c2%2+$,'%2'c$+;o0/$r'
[2a&,*._&'Ka9$%*$,'>L=D5'M'\20+29$+/$'%2'Ka9$%&'%$'\$j%2<

4<5'?S@kK?W)K@XS\'K\-K?dcW?S\'M'c![)!?nPXW?S'cW\?!Y'AP@WS[`'
!9*$,/%$%2a'a&6+2'$'e+2$'c$+;$0q*9/0$'l-&,39/0$'%2'\$j%2U'-&,39/0$'%2')2%/0$;2(9&a'
2'!aa/a9q(0/$'c$+;$0q*9/0$mr'T20,$+$._&'%2'@*+2;62+iU'%2'k2,a/(h*2U'T20,$+$._&'
P(/G2+a$,'%&a'T/+2/9&a'%&'k&;2;<'?&(O20/;2(9&'6oa/0&'2;';20u(/0$'2'b*(0/&($-
;2(9&'%2'$*9&;IG2,<'!92(%/;2(9&'$&'1j6,/0&<'!%;/(/a9+$._&'%2'92;1&<'-,$(2^$;2(9&'
%2'$9/G/%$%2a<'Z9/0$'2'a/i/,&'1+&"aa/&($,<'Y2/a'c2%2+$/a '̀@J'D<847=D>r'@J'C<E47=57r'@J'
><DD8=BCr'@J'5<C57=B5r'@J'5<LCB=BBr'@J'5<5E8=BDr'@J'D<4DL=D5r'@J'D<BEB=DDr'@J'D<D5>=77r'@J'
88<D>8=7D<'T20+29&a'c2%2+$/a '̀47<CBB=C8r'47<DC8=C4U'!+9/i&a'8>'2'85r'BL<8B7=BLr'E><EBE=E8'
2'C<8E8=DD<'Y2i/a,$._&'\$(/9o+/$'Ka9$%*$,̀ '[2a&,*._&'>L=D5r'[2a&,*._&'5D=DBr'[2a&,*._&'
44>=DD'2'[2a&,*._&'445=DD<'-&+9$+/$a'%&')/(/a9:+/&'%$'\$j%2 '̀CLL=DE'l2'$9*$,/N$.s2amr'
E78=DEr'E74=DE'2'C4E=DD<'[2a&,*.s2a'%&')/(/a9:+/&'%$'\$j%2=!@HW\! '̀[T?'C75=7Lr'
[T?'C74=7>r'[T?'C5=78r'[T?'D5=7Er'[T?'LL=7D'F'W(a9+*.s2a'@&+;$9/G$a'(J'7D'2'
(J'87'%2'8B=7E=7Dr'[T?'E7=75r'[T?'5B=7Br'[T?'4B=7Br'[T?'85=7Br'[T?'>8=7B'2'
[T?'>C=7B<'[2a&,*._&'%&')/(/a9:+/&'%&')2/&'!;6/2(92 '̀[2a'C>E=7>'M'?S@!)!<'
Resoluções do Conselho Federal de Farmácia Nos`857=E4r'C77=DBr'CC5=DDr'CLD=77r'
C>B=78r'CE5=74r'L8>=7Lr'L8B=7Lr'L8E=7Lr'LCB=7>r'4BC=D>r'L58=7Br'L5L=7Br'L5B=7Br'LDD=7Er'
>7>=7Dr'>44=7Dr'>>C=88'2'>>5=88<

4<B'?S@kK?W)K@XS\'K\-K?dcW?S\'M'c![)!?nPXW?S'M'?K@X[S'
DE INFORMAÇÃO DE MEDICAMENTOS: Uso racional de medicamentos; 
)2%/0$;2(9&a'Kaa2(0/$/ar'T/+29+/N2a'?,3(/0$a' 2' -+&9&0&,&a'X2+$1q*9/0&ar'
?&;/aa_&'%2'c$+;o0/$'2'X2+$1q*9/0$r'?2(9+&'2'\2+G/.&'%2'W(b&+;$._&'a&6+2'
)2%/0$;2(9&ar'c&(92a'%2'W(b&+;$._&'a&6+2')2%/0$;2(9&ar'!9+/6*/.s2a'%&'
c$+;$0q*9/0&'($'c$+;o0/$'?&;*(/9o+/$r'f&$a'-+o9/0$a'2;'c$+;o0/$r'K%*-
0$._&'2;'\$j%2r'!aa/a9q(0/$'c$+;$0q*9/0$r'T/a12(a$._&'%2')2%/0$;2(9&ar'
!0&;1$(O$;2(9&'c$+;$0&92+$1q*9/0&r'c$+;o0/$'?,3(/0$r'!%;/(/a9+$._&'
%2')2%/0$;2(9&ar'c&+;$a'c$+;$0q*9/0$a'2'\/a92;$a'%2'Y/62+$._&'%2'co+-
;$0&ar')2%/0$;2(9&a'%2'f$/#&'d(%/02'X2+$1q*9/0&r')2%/0$;2(9&']2(:+/0&U'
[2b2+q(0/$'2'\/;/,$+r'c$+;$0&0/(:9/0$'2'f/&%/a1&(/6/,/%$%2r'c$+;$0&21/%2-
miologia e Farmacovigilância; Reações Adversas a Medicamentos; Interações 
2'W(0&;1$9/6/,/%$%2a')2%/0$;2(9&a$ar'f/&2h*/G$,q(0/$r'\2,2._&U'!h*/a/._&'2'
!+;$N2($;2(9&'%2')2%/0$;2(9&ar'!(o,/a2'%$'-+2a0+/._&'%2')2%/0$;2(9&ar'
c$+;$0&%/(u;/0$r'!(9/6/&9/0&92+$1/$r'c$+;$0&92+$1/$'%$'%&+'2'/(w$;$._&r'
c$+;$0&92+$1/$' %$'S62a/%$%2r' c$+;$0&92+$1/$' %$' O/12+92(a_&' $+92+/$,'
a/a9q;/0$r'c$+;$0&92+$1/$'%&'%/$6292a';2,,/9*ar'c$+;$0&92+$1/$'%&'$1$+2,O&'
respiratório; Capacidade de leitura e interpretação de textos técnicos em 
/(i,qa'2'?&(O20/;2(9&a'2;')29&%&,&i/$'%2'-2ah*/a$'?/2(93"0$'2'f/&2a9$93a9/0$<

?S@\KYkS'[K]WS@!Y'TK'c![)e?W!'TS'-![!@e'M'?[cF-[''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

T+$<')$+/a&,'T&;/(i*2N')*+&'

Presidente
R$  880,00 -  40467/2012

Particulares

FOSFOREIRA BRASILEIRA SA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

89ª Assembleia Geral Extraordinária

Ficam convocados os Srs. Acionistas da Sociedade para se reunirem 
em Assembléia Geral Extraordinária, às 10:00 horas do dia 11 de 

Maio de 2.012, na sede da Companhia, sita à Av. Getúlio Vargas, 
264, na cidade de Irati, Estado do Paraná, para deliberarem sobre a 
seguinte Ordem do Dia: - (I) Deliberar sobre a Rerratificação da 83ª 
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia; e - (II) Deliberar 
sobre a Ratificação das deliberações tomadas e atos realizados 
pelos acionistas até a presente data. Irati, 24 de Abril de 2012. A 
Diretoria.

R$  64,00 -  38856/2012

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E REGISTRO DE PREÇOS 
-[K]RS'KYKX[x@W?S'@J'5D=4784

A FUNPAR torna pública a HOMOLOGAÇÃO do Pregão Eletrônico Nº 69/2012 
?!X6.2b(8!1(*(!"2+-*'0+.*'4$'6*(%(!+!f.@8-$-.-'!#+!g.*(V4N-+*!?!5$&$-(<>'!0m!
408750 (www.licitacoes-e.com.br) e os PREÇOS REGISTRADOS – validade 12 
meses, conforme segue:
Lote/item PRODUTO PREÇO
Polymedical – Valor anual estimado R$ 75.699,60
02/01 Substituto dura-máter com base em material sintético ou inorgânico 
– Biomesh – Cousin Biotech – 60 peças 1.261,66
5'-+! CL! ?!X6.2b(8!"2+-*'0+.*'4$'6*(%(! ,'$! ,*(&(88(#'!?!n(2'*! -'-(2! +8-$4(#'!
do registro de preços – 12 meses - R$ 75.699,60 - Estas informações, na íntegra, 
estão disponíveis no site www.licitacoes-e.com.br – Licitação n° 408750. Edson 
de Morais. Pregoeiro/FUNPAR

R$  64,00 -  39904/2012




