CURSOS ELEGÍVEL


Superior em Farmácia

SEMESTRE ELEGÍVEL


A partir do 7°

REQUISITO


Disponibilidade de no minimo 1 ano para estágio

REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS




Remuneração: R$ 941,00
Benefícios: Vale-Transporte + VA (R$ 144,90)
Possibilidade de efetivação

ATIVIDADES
 Auxiliar o farmacêutico no atendimento aos clientes e nas atividades administrativas.
 Auxiliar prestando atendimento aos clientes, conforme padrão de atendimento e vendas
Panvel.
 Auxiliar oferecendo produtos e serviços de acordo com as estratégias da
Panvel.
 Auxiliar mantendo-se atualizado sobre POPs e legislação vigente, buscando informações
e conhecimentos por meio de treinamentos, meios formais de comunicação e
outros.
 Auxiliar ao farmacêutico, sempre que necessário, para garantir à equipe informações
pertinentes às boas práticas farmacêuticas, orientando, treinando e prestando suporte
especializado com relação a POPs, legislação vigente, informações de produtos e vendas
de serviços.
 Auxiliar ao farmacêutico na organização de documentos e acompanhar os processos
regulatórios.
 Auxiliar mantendo os ambientes da loja e produtos organizados de acordo com o padrão
Panvel.
 Auxiliar no recebimento, conferência e guarda de produtos, realizando os
procedimentos operacionais e, sempre que necessário, realizar o tratamento das
inconformidades.






Auxiliar no controle do estoque de medicamentos, por meio de procedimentos de
contagens e controle das validades, providenciando, quando necessário, processos de
recall e
interdição.
Auxiliar na conservação dos produtos, medicamentos e equipamentos que requeiram
cuidados especiais, controlando indicadores e mantendo registros de procedimentos, a
fim de que sejam fornecidos com a segurança e
qualidade;
Auxiliar em atividades administrativas da loja inerentes à sua atuação e demais
atividades sempre que necessário.

OPORTUNIDADES POR CIDADE

ESTADO

RS

SC
PR
SP

CIDADE

VAGAS

PORTO ALEGRE
BENTO GONÇALVES

20
2

CANOAS

2

CAXIAS DO SUL

5

GRAMADO

2

GUAÍBA

1

IJUÍ

1

NOVO HAMBURGO

2

PASSO FUNDO
PELOTAS

2
1

RIO GRANDE

3

SANTA MARIA

2

TORRES
VIAMÃO

1
1

BLUMENAU

1

FLORIANÓPOLIS

6

CURITIBA
SÃO PAULO

6
2

ETAPAS:
INSCRIÇÕES – 13/07 À 14/08
PROVAS – 10/08 À 14/08
ENTREVISTAS COLETIVAS (ONLINE) – 17/08 À 21/08
PAINEIS COM AS LIDERANÇAS – 24/08 À 28/08
RETORNO FINAL - 31/08
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS PARA ADMISSÃO – 31/08 À 02/09
ELABORAÇÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO: 03/09 À 16/09
INÍCIO DO ESTÁGIO - 16/09

