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PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO 
PROGRAMA DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL-PAP DA 

ÁREA DE FARMÁCIA – 2020 

 

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES E PROCESSO SELETIVO – PAP 2020 

 

O Hospital Maria Luzia Costa dos Santos (Hospital da Mulher) torna pública a abertura das 
inscrições para o Processo Seletivo para o preenchimento de vagas do Programa de Aprimoramento 
Profissional - PAP, na área de Farmácia, a serem oferecidas em 2020 para profissionais formados 
no ano de 2018 e que concluíram a graduação no 1º semestre de 2019. 

 

1 - APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA 

 
O Programa de Aprimoramento Profissional (PAP) destina-se à formação pós-graduada de 
profissionais de farmácia mediante treinamento em serviço, de elevado padrão científico e técnico. Sob 
a orientação e supervisão diretas de profissionais especializados nas diversas áreas que integram ou 
apoiam a prestação de serviços de saúde, representa importante iniciativa para estabelecer e 
consolidar padrões adequados de atendimento às necessidades de saúde. 
 

2 - OBJETIVOS DO CURSO 

2.1 - Capacitar o aprimorando para atuação qualificada e diferenciada na área de farmácia, 
promovendo o aperfeiçoamento do desempenho profissional nas diversas áreas que integram, apoiam 
ou gerenciam a prestação de serviços de saúde;  

2.2 - Estimular o desenvolvimento de uma visão crítica e abrangente do SUS – Sistema Único de 
Saúde, orientando sua ação para a melhoria das condições de saúde da população; 

 
2.3 - Contribuir com o aperfeiçoamento do profissional Farmacêutico para atuar na área de Farmácia, 
com conhecimentos teóricos e práticos em Farmácia Clínica, Gestão de Farmácia, Farmácia 
Oncológica, a nível ambulatorial e hospitalar, com foco em saúde da mulher; 
 
2.4 - Capacitar o profissional para atuar junto à equipe multiprofissional na assistência das pacientes 
críticas, pós-cirúrgicas, além de promover atividades de prevenção para pacientes internadas e 
ambulatoriais; 
 

3 – DAS INSTRUÇÕES 

 

3.1 – O número de vagas a serem oferecidas correspondem a 4 (quatro) áreas afins, sendo elas: 

 I – Farmácia Clínica; 

 II – Farmácia Oncológica; 

 III – Gestão Farmacêutica 
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3.2 – O PAP terá duração de 6 meses, abrangendo o período de abril/2020 a setembro/2020, com 
carga horária semanal de 30 horas, num total de 720 horas/semestral. Destas, até 20% constitui carga 
horária teórica (estudos científicos, participação em projetos de pesquisa científica e trabalhos para 
publicação em congressos, discussão de casos clínicos, apresentação de artigos e apresentação de 
aulas de temas pertinentes à farmácia). Todas as horas restantes são para atividades práticas; 

3.3 – O profissional deverá cumprir a carga horária de 30h/semanais distribuídas em escala de manhã 
(M) fixa de segunda a sexta-feira, contemplando dentro dessa jornada, sessões teóricas; excluindo-se 
os finais de semana, em escala previamente determinada pela coordenação; 

3.4 – O aprimorando passará 4 (quatro) meses por cada área;  

3.5 - Durante o curso, deverá desenvolver pelo menos um projeto de trabalho científico que apresente 
viabilidade no Hospital da Mulher, sob supervisão da preceptoria, que deverá ser apresentado ao final 
do curso; 

3.6 - A emissão do certificado de conclusão da formação será feita mediante a conclusão assídua das 
atividades propostas, bem como da apresentação do projeto; 

3.7 - Os preceptores do curso serão Farmacêuticos do Hospital Maria Luzia Costa dos Santos 
(Hospital da Mulher), com experiência nas áreas; 

 
4 -  DA INSCRIÇÃO 

 
4.1 - A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste Edital, sobre as quais não poderá alegar qualquer espécie de 
desconhecimento; 

4.2 – Ao efetivar a inscrição, o candidato, sob as penas da lei, assume que:  
4.2.1 É brasileiro, nato ou naturalizado, ou goza das prerrogativas previstas no artigo 12 da 
Constituição Federal e demais disposições de lei;  
4.2.2 Quando do sexo masculino, cumpriu as obrigações com o Serviço Militar;  
4.2.3 Votou na última eleição ou justificou nos termos da Lei;  
4.2.4 Está habilitado para o exercício profissional;  
4.2.5 Concluiu o curso superior em Instituição de Ensino reconhecida pelo MEC.  
4.2.6 Possuirá o Registro no CRF-BA (protocolo ou registro atualizado, provisório ou permanente), 
na data da matrícula. 

4.3 – Para participar do processo seletivo o candidato deverá ter concluído o curso de bacharelado  
em Farmácia no ano de 2018 ou concluído a graduação no 1º semestre de 2019 e não possuir 
especialização; 

4.4 – As inscrições deverão ser realizadas no período de 12/02/2020 a 20/02/2020, podendo ser 
prorrogadas; 

§ - As inscrições serão realizadas no horário das 08h às 15h (fechado no horário das 12h às 
13h), presencialmente, no Hospital de Mulher, na sala da COREME, na Rua Barão de Cotegipe, 1153 

– Roma, Salvador – BA, 40411-900. 

4.5 – O deferimento da inscrição dar-se-á mediante o total e o correto preenchimento da ficha de 
inscrição, disponibilizada no site http://fernandofilgueiras.org.br/, e atendimento aos critérios 
estabelecidos para participação do processo seletivo. Ao final o candidato receberá o PROTOCOLO 
de inscrição com seu respectivo número; 

4.6 – Os documentos necessários para realização da inscrição são: RG, CPF, ficha de inscrição 
preenchida, com originais e cópias simples do diploma, carteira do CFR-BA, Currículo Vitae impresso 
e comprovante de residência; 

http://fernandofilgueiras.org.br/
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4.7 - O candidato será responsável por qualquer erro ou omissão no Requerimento de Inscrição; 

4.8 – Será divulgada lista, por ordem alfabética, no site http://fernandofilgueiras.org.br/ com os 
candidatos selecionados para participação no processo seletivo e que tenham obedecido os critérios 
de inclusão, acima citados, dia 27/02/2020, com as datas de realização da prova; 

4.9 - É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar e conferir os dados, prazos e datas 
previstas neste Edital, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento; 

4.10 - Não há taxa de inscrição para o Processo Seletivo; 

4.11 - Todas as atribuições curriculares devem ser comprovadas com certificados e documentos 
originais; 
 
5- DO PROCESSO SELETIVO 
 
5.1 - O processo de seleção constará de 3 (três) fases, sendo que a ausência do candidato em uma 
das fases implicará na sua eliminação do processo seletivo. Todas as fases têm caráter eliminatório; 

  5.1.1 – Primeira fase – Triagem dos documentos e análise curricular; 

  5.1.2 – Segunda fase – Prova de conhecimento geral e específico de cada área; 

  5.1.3 – Terceira fase – Entrevista; 

5.2 – A prova terá duração de 1 hora (60 min); 

5.3 - A prova será composta por questões objetivas e/ou subjetivas, de caráter eliminatório e 
classificatório, contendo diversos temas da área de Farmácia, sendo constituída por 20 questões; 

5.4 - A prova tem data de realização prevista para dias 03/03/2020 e 04/03/2020, no Hospital da Mulher, 
com início às 15h. 

  5.4.1 – O resultado dos aprovados na prova teórica será disponibilizado dia 10/03/2020, 
juntamente com as datas da entrevista, a qual será a próxima etapa, no site 
http://fernandofilgueiras.org.br/, com especificações dos participantes de cada dia e horário; 

5.5 – A entrevista abrangerá os candidatos que obtiverem pontuação maior igual a 7,0 pontos na prova 
teórica, como ponto de corte, sendo os outros candidatos desclassificados; 

  5.5.1 - O processo de entrevista dos candidatos ocorrerá dias 17/03/2020 e 18/03/2020, 
conforme divulgado dia e horário, via site http://fernandofilgueiras.org.br/. 

5.6 – Não serão admitidos retardatários, portanto, compareça ao local com 30 min de antecedência; 

5.7 – O candidato deverá trazer o documento original de identificação com foto, lápis e caneta 
esferográfica de cor azul ou preta; 

5.8 – O resultado final do processo seletivo será divulgado em 23/03/2020 no site 
http://fernandofilgueiras.org.br/. 

5.10 – O candidato aprovado e convocado conforme número de vagas disponíveis e classificação, 
deverá no ato da matrícula apresentar: 

  5.10.1 – Original e cópia da cédula de identidade e CPF; 

  5.10.2 – Original e cópia do diploma de Bacharel em Farmácia; 

  5.10.3 – Original e cópia do registro no CRF-BA; 

http://fernandofilgueiras.org.br/
http://fernandofilgueiras.org.br/
http://fernandofilgueiras.org.br/
http://fernandofilgueiras.org.br/
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5.11 – A matrícula ocorrerá dia 26/03/2020, das 09h às 15h, no Hospital da Mulher, na COREME, 
munidos da documentação acima descrita. 

 
6– DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
6.1 – Será automaticamente desclassificado o candidato que não comparecer para efetivação da 
matrícula; 

6.2 – No caso de desclassificação ou não comparecimento para matrícula, até a data regulamentada 
neste edital, o candidato mais bem classificado e aprovado poderá ser convocado; 

6.3 – Quaisquer alterações nas regras fixadas neste edital poderão ser realizadas por intermédio de 
outro edital; 

6.4 – É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação de todos os atos, 
instruções e comunicados ao longo do período em que se realiza este processo seletivo, não podendo 
deles alegar desconhecimento ou discordância; 

6.5 – As despesas relativas à participação no Processo Seletivo serão de responsabilidade do 
candidato, assim como durante toda a sua permanência no Programa de Aprimoramento Profissional; 

6.6 - O candidato fica ciente de que fará jus, após o cumprimento pleno do programa proposto, a um 
certificado de conclusão confeccionado pelo Hospital da Mulher – Maria Luzia Costa dos Santos 
informando que o mesmo realizou o aprimoramento no período; 
 
6.7 - As análises de todo o processo seletivo serão realizadas pela comissão do PAP do serviço de 
Farmácia da respectiva unidade hospitalar; 
 
6.8 - Os casos não previstos neste Edital serão julgados pela Comissão Organizadora do PAP – 
Farmácia.  
 
 
 

                      
                            Coordenadora de Farmácia – HM  
                         Juliana Santana 
                                CRF/BA: 8526 
 


