
Muito boa tarde, farmacêuticas e farmacêuticos!

💻📱 Acompanhem as notícias do CFF e também sobre o setor farmacêutico que
estão repercutindo nesta sexta-feira, 05/03. Veja também as vagas de emprego para
farmacêutico. 💊💉 Fiquem sempre muito bem informados sobre os principais
assuntos. Aproveitem o final de semana e não esqueçam de manter os protocolos de
segurança contra a Covid-19.
-
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF

CFF debate qualidade da formação farmacêutica no MEC: https://bit.ly/2MUkIE6

Farmacêuticos consultores ajudam empreendedores a promoverem farmácias:
https://bit.ly/2MPdZv0

Rádio News Farma

Prefeitura de Porto Real (RJ) abre vagas para farmacêutico: https://bit.ly/3eceTwU

Caraguatatuba (SP) oferece vaga para Farmácia: https://bit.ly/3uSzqN3

Saúde em São Paulo contrata farmacêuticos por processos seletivos: https://bit.ly/30fdoWq

Prefeitura Cerro Negro (SC) oferece vaga para Farmácia: https://bit.ly/3sSnKIb

Prefeitura de Caieiras (SP) está com processo seletivo aberto: https://bit.ly/2Ov19Cs
-
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS

ImunizaSUS: Curso de aperfeiçoamento de profissionais tem inscrições abertas até o dia
15: https://bit.ly/38g5q3R
-
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIO - ANVISA

Anvisa aprova alteração no volume de envase da vacina Coronavac: https://bit.ly/3uWyMhx
-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS

Ciclo de Estudos da SVS – “Prêmio RESS Evidencia 2020”: https://bit.ly/30hcGZ2
-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS

Legislação Diária Nacional: https://bit.ly/3kPEBbH

Cosems/AP: I Fórum de acolhimento dos gestores municipais no Amapá:
https://bit.ly/3qphu93
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Cosems/ES: Seminário de acolhimento reúne novos gestores municipais de saúde para
debater os desafios do SUS: https://bit.ly/3edZQD6
-
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ

Fiocruz obtém pós-registro de medicamento para tuberculose: https://bit.ly/3v7NouC

Inscrições abertas para o curso 'Vacinação Covid-19: protocolos e procedimentos técnicos':
https://bit.ly/3ep1TnZ
-
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS

Nova publicação da OMS / IAEA fornece orientação sobre equipamentos de radioterapia
para combater o câncer: https://bit.ly/3roGj6G
-
NOTÍCIAS GERAIS

Projeto de lei quer assistência farmacêutica em todos os municípios de MS:
https://bit.ly/30fzVm9

Testes positivos da Covid-19 têm novo recorde nas farmácias: https://bit.ly/2NXkU68

Covid-19: Alfenas inicia vacinação de profissionais de saúde acima de 18 anos:
https://glo.bo/3ep4Ogr
-
VAGAS DE EMPREGOS

Emprego: confira 257 vagas disponíveis em 15 municípios de Pernambuco nesta sexta:
https://glo.bo/3qiF47G

Confira as 105 vagas de emprego disponíveis para esta sexta-feira (5):
https://glo.bo/30g8JUn
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