
Olá Farmacêuticos, boa tarde!

💻📱 Esta é sua dose diária de notícias. Confiram mais um boletim de notícias do
CFF sobre os assuntos da saúde e setor farmacêutico que estão repercutindo nesta
seunda-feira, 19/07. Fiquem por dentro também das vagas de emprego para
Farmacêutico. 💊💉 Mantenham-se sempre muito bem informados sobre os
principais assuntos da profissão.
-
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF

O Plenário do Conselho Federal de Farmácia (CFF) aprovou, na última Reunião Plenária,
realizada dias 24 e 25 de junho em Brasília, a criação de um grupo de trabalho provisório
que irá impactar positivamente na rotina de trabalho dos farmacêuticos:
https://bit.ly/36JB3Sr
-
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS

Encontro reúne superintendentes estaduais do Ministério da Saúde em Brasília:
https://bit.ly/3xTFohD

Ministério da Saúde realiza webinário sobre Pandemia e Telecuidado no Brasil:
https://bit.ly/3zb2noL

Inscrições para cursos de programa de apoio do SUS vão até 31 de julho; saiba como se
inscrever: https://bit.ly/3isXwsk
-
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA

Anvisa disponibiliza gravação sobre medicina tradicional chinesa: https://bit.ly/3wQfwSz

Pedidos para enquadramento de produtos fronteira têm alteração: https://bit.ly/3wQhItg

Anuário traz dados de mercado sobre medicamentos controlados: https://bit.ly/3ioo1iB
-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS

SUS Sergipe na pandemia da Covid-19: https://bit.ly/3zb3nt1

Ceará chega a seis meses de vacinação liderando aplicação de primeira dose no Nordeste:
https://bit.ly/3exItMG
-
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS

CNS pede rejeição a projeto que altera legislação da demarcação de terras indígenas:
https://bit.ly/2Tl0Jl4
-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS
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Conasems participa da cerimônia de encerramento APS Forte no SUS no combate à
Covid-19: https://bit.ly/3hRLwSa
-
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ

Iniciativas da Fiocruz são reconhecidas como boas práticas no combate à Covid-19:
https://bit.ly/3rmaEUf

RENASF divulga resultado da primeira turma de Doutorado Profissional em Saúde da
Família: https://bit.ly/3BiEmhi

Doutorado em Epidemiologia em Saúde Pública está com inscrições abertas:
https://bit.ly/3isA1zn
-
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Proposta trata da mobilização de estudantes e aposentados da saúde nos casos de
emergência sanitária: https://bit.ly/2UlD1pw

Proposta prevê a prorrogação dos contratos de estágio na pandemia: https://bit.ly/3kApHIC
-
NOTÍCIAS GERAIS

Professora da UEPG é indicada a prêmio internacional em pesquisa do câncer:
https://bit.ly/2VYewiy

(VÍDEO) Erro de interpretação de receita faz paciente pegar medicamento trocado:
https://bit.ly/2VYeqYe
-
VAGAS DE EMPREGO

UFBA divulga edital retificado de Concurso Público: https://bit.ly/2UrULiT

Ribeirão Preto e região oferecem 520 vagas de emprego: https://bit.ly/2W0ha7q

Oportunidade: https://bit.ly/2UUbbQY

Funtrab oferece 29 vagas de emprego em Jardim e 47 vagas em Guia Lopes da Laguna;
confira: https://bit.ly/2UiPk5X

https://bit.ly/3hRLwSa
https://bit.ly/3rmaEUf
https://bit.ly/3BiEmhi
https://bit.ly/3isA1zn
https://bit.ly/2UlD1pw
https://bit.ly/3kApHIC
https://bit.ly/2VYeqYe
https://bit.ly/2UrULiT
https://bit.ly/2UUbbQY
https://bit.ly/2UiPk5X

