PROGRAMA DEESTÁGIO
2022

DESENVOLVIMENTO ANALÍTICO
(Novos Produtos e do Portfólio)
Atividades
Auxiliar nas análises de matéria-prima, semi-acabado, produto acabado dos projetos emdesenvolvimento, acompanhando a
obtenção e análise dos resultados obtidos;
Auxiliar nas validações de metodologia analítica, acompanhando a obtenção e análise dos resultados obtidos;
Auxiliar nas análises necessárias às validações de processo dos lotes pilotos, acompanhando a obtenção e análise dos
resultados obtidos;
Auxiliar nas análises dos produtos emestudo de estabilidade de bancada, acompanhando a obtenção e análise dos resultados
Obtidos;
Auxiliar no controle do estoque de reagentes, padrões, colunas e consumíveis de laboratório.
Requisitos
Cursandoa partir do 6°Semestre Farmácia, Química,Engª Químicaou Química Medicinal;
- Ter feito cadeiras da área de química analítica;
- Ter conhecimento em controle de qualidade;
- Ter alguma vivência de Laboratório (estágio, iniciação...).
2

Horário
De segunda à sexta, 6h diáriasentre 7:30às 18h(flexível mais tarde)

ESTABILIDADE
Atividades
Auxiliar no processo de identificação e o controle do fluxo das amostras dos estudos de estabilidade;
Auxiliar nas análises físico-químicas dos produtos emestudo de estabilidade e fotoestabilidade;
Auxiliar nas análises instrumentais dos produtos emestudos de estabilidade e fotoestabilidade;

Auxiliar no preparo das documentações para o envio junto ao registro de produtos, renovação de registro e cumprimento de
exigência paraa ANVISA;
Preencher os registros utilizados no setor.
Requisitos

Cursandoa partir do 6°Semestre Farmácia, Química,Engª Químicaou Química Medicinal;
Ter feito cadeiras da área de química analítica;
Ter conhecimento em controle de qualidade;
Ter alguma vivência de Laboratório (estágio, iniciação...).
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Horário
De segunda à sexta, 6h diáriasentre 7:30às 18h(flexível mais tarde)

ASSUNTOS REGULATÓRIOS
Atividades
Realizar o acompanhamento das bulas e dos medicamentos de referência e intercambiáveis no sítio eletrônico do órgão
Regulador;
Monitorar as regulamentações e notícias publicadas emDiário Oficial e sítio eletrônico do órgão regulador, identificando atos
relacionados à normas ouprodutos;

Auxiliar na revisão e/ou estruturação de textos de embalageme/oubula , textos de material gráfico e publicitário, de acordo
com as legislações vigentes;
Assessorar na estruturação de documentos que serão submetidos ao órgão regulador;
Monitorar o cenário regulatório dos processos/petições no sítio eletrônico da ANVISA - Agência Nacional de Vigilância
Sanitária.
Requisitos
Cursandoa partir do 5°Semestre Farmácia ou Química
Horário
De segunda à sexta 6hentre 7:30às 17:30.
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DESENVOLVIMENTO FARMACOTÉCNICO
Atividades
Auxiliar na realização dos testes de bancada, lotes teste ou lotes piloto, a fim de dar suporte ao desenvolvimento de produtos
novos ou produtos do portfólio;
Auxiliar nas atividades de rotina do laboratório;
Auxiliar na pesquisa bibliográfica de fármacos e de formulações de produtos;

Atender clientes internos e externos, dando suporte técnico as necessidades do P&D e das interfaces.
Requisitos
Cursandoa partir do 6°Semestre Farmácia;
Ter experiência com pesquisa e base de dados.
Horário
De segunda à sexta das 8hàs 14hou das 7:30às 13:30(preferência)
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VALIDAÇÃO
Atividades
Realizar acoleta e compilação de dados para elaboração de relatórios de validação;
Organizar materiais e documentação a fim de possibilitar a execução das atividades de validação;
Participar da elaboração de documentos do Sistema na Qualidade;

Auxiliar na elaboração de indicadores do setor.
Requisitos
Cursandoa partir do 6°Semestre Farmácia
Horário
De segunda à sexta das 7:30 às14:30ou das 8:30 às 15:30
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DESENVOL. DE MATERIAL DE EMBALAGEM
Atividades
Auxiliar empesquisas bibliográficas relacionadas ao desenvolvimento de produtos;
Participar da análise de materiais de embalagensprimária,secundária e acessórios de produtos;
Participar do desenvolvimento dos processos de produtos na linha produtiva, investigando e propondo melhorias;
Acompanhar o cronograma de projetos de modoa realizar atividades necessárias para a execução das referidas etapas
(testes de insumo,revisões de especificações, revisões de planilhas).
Requisitos

Cursandoa partir do 6°Semestre Química,Engenharia Químicaou Eng de Materiais, Eng
Produção;
Ter conhecimento em excel intermediário.
Horário
De segunda à sexta das 12:00 às 18:00ou das 13h às 19h.
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GARANTIA DA QUALIDADE
Atividades
Auxiliar na realização dos testes de bancada, lotes teste ou lotes piloto, a fim de dar suporte ao desenvolvimento de
produtos novos ou produtos do portfólio;
Auxiliar nas atividades de rotina do laboratório;
Auxiliar na pesquisa bibliográfica de fármacos e de formulações de produtos;

Atender clientes internos e externos, dando suporte técnico as necessidades do P&D e das interfaces.
Requisitos

Cursandoa partir do 5°Semestre Farmácia.
Horário
De segunda à sexta 6h diárias à combinar.
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