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MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO TURVO 
Estado de São Paulo 

CNPJ 44.567.014/0001-67 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017 
 
REABERTURA DE INSCRIÇÕES e  RETIFICAÇÂO 
 

   A Prefeitura da São Pedro do Turvo, Estado de São Paulo, por seu Prefeito, que este subscreve, FAZ 
SABER ficam reabertas as inscrições  do Concurso Público de Provas para provimento a empregos vagos de: 
ASSISTENTE SOCIAL, FARMACÊUTICO e FISCAL DE TRIBUTOS no período de 08 a 14 de maio de 2017, 
pela Internet, através do endereço eletrônico www.omconsultoria.com.br. 
 

No anexo III para a ATRIBUIÇÃO DOS EMPREGOS de ASSISTENTE SOCIAL e FARMACEUTICO 
passa a vigorar a seguinte redação de acordo com a Lei Complementar nº 2311 de 04 de maio de 2017: 
 
ASSISTENTE SOCIAL 
Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto à órgãos da administração pública, direta ou 
indireta, empresas, entidades e organizações populares; Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, 
programas e projetos que sejam do âmbito de atuação do Serviço Social com participação  da sociedade civil; 
Encaminhar providências, e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à população; Orientar indivíduos e 
grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recurso e de fazer uso dos mesmos no 
atendimento e na defesa de seus direitos; Planejar, organizar e administrar  benefícios e Serviços Sociais; 
Planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise da realidade social e para subsidiar 
ações profissionais; Prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração pública direta e indireta, 
empresas privadas e outras entidades, com relação às matérias relacionadas no inciso II do art.4º da Lei 
Federal 8662/93; Prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria relacionada às políticas 
sociais, no exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade; Planejamento, 
organização e administração de Serviços Sociais e de Unidade de Serviço Social; Realizar estudos sócio 
econômicos com os usuários para fins de benefícios e serviços sociais junto a órgãos da administração pública 
direta e indireta, empresas privadas e outras entidades. 
 
 
FARMACÊUTICO 
- Fazer manipulação dos insumos farmacêuticos, como medição, pesagem e mistura, utilizando instrumentos 
especiais e fórmulas químicas, para atender à sua produção de remédios; 
- Controlar entorpecentes e produtos equiparados,anotando sua venda em mapas, livros, segundo os receituá-
rios devidamente preenchidos, para atender aos dispositivos legais; 
- Colher materiais para análises clínicas de sangue, urina, fezes, saliva e outros, valendo-se de diversas técni-
cas específicas, para complementar o diagnóstico de doenças; 
- Efetuar análises bromatológica de alimentos e água, valendo-se de métodos, para garantir o controle de qua-
lidade, pureza, conservação e homogeneidade, com vistas ao resguardo da saúde pública; 
- Assessorar autoridades superiores, preparando informes e documentos sobre legislação e assistência farma-
cêutica, a fim de fornecer subsídio para elaboração de ordens de serviços, portarias, pareceres e manifestos; 
- Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.  
 
As demais informações permanecem inalteradas.  

 
 
 

São Pedro do Turvo, 05 de maio de 2017. 
 
 
 

MARCO AURÉLIO OLIVEIRA PINHEIRO 
PREFEITO MUNICIPAL 

 


