Boa tarde, farmacêuticas e farmacêuticos!

💻📱 Acompanhem as notícias do CFF e também sobre o setor farmacêutico que
estão repercutindo nesta segunda-feira, 08/03. Veja também as vagas de emprego
para farmacêutico. 💊💉 Fiquem sempre muito bem informados sobre os principais
assuntos.
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF
Rádio News Farma
CFF debate qualidade da formação farmacêutica no MEC:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50555
Podcast#34 News Farma: confira as últimas notícias:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50556
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS
Saúde lança edital do Mais Médicos com aproximadamente 3 mil vagas em todo o país:
https://bit.ly/3v8zCYH
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA
Confira o Guia sobre Peticionamento Eletrônico de Dispositivos Médicos:
https://bit.ly/3l8lSZr
Gratidão: https://bit.ly/3qxTKQw
Informações sobre desenvolvimento de vacinas no Brasil: https://bit.ly/3sXjIOO
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS
Reunião do subcomitê de segurança da vacina GACVS COVID-19 para revisar relatórios
sobre doenças semelhantes à influenza em indivíduos vacinados com vacinas COVID-19:
https://bit.ly/3t1KcP4
Mulheres cientistas chamam a atenção do público enquanto COVID-19 se espalha pelo
mundo: https://bit.ly/3ryiA3S
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU
Dia Internacional da Mulher: 13 milhões de mulheres viram seus empregos desaparecerem
devido à pandemia na América Latina e no Caribe: https://bit.ly/2Owxbyi
ARTIGO: Uma crise com rosto de mulher: https://bit.ly/2N2i2nY

Conheça histórias inspiradoras de mulheres líderes que estão fazendo a diferença em suas
comunidades: https://bit.ly/30v5poh
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS
Dia Internacional da Mulher: https://bit.ly/2POBHc9
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS
ImunizaSUS: Curso de aperfeiçoamento de profissionais tem inscrições abertas até o dia
15: https://bit.ly/3v78DfN
Fórum Permanente: Imunizações e saúde pública: sucessos, desafios e perspectivas:
https://bit.ly/38mglsS
Judicialização da Saúde – Fornecimento de medicamentos pelo Poder Público:
https://bit.ly/2OvBny7
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS
Dia Internacional da Mulher: Mulheres na Linha de frente: https://bit.ly/3v2u6GR
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ
Covid-19: pesquisador fala sobre reinfecção e o surgimento de mutações no vírus
Sars-CoV-2: https://bit.ly/38loeP7
Fiocruz recebe quadro do grafiteiro Kobra por combate a Covid-19: https://bit.ly/3bq1e3p
Fiocruz divulga edital para cursos do Programa Educacional Vigilância em Saúde nas
Fronteiras: https://bit.ly/3sX5i1d
Unidades técnico-científicas e escritório da Fundação Oswaldo Cruz realizam encontro
virtual em alusão ao Dia Internacional da Mulher: https://bit.ly/3kSJT6y
INCQS promove live pelo Dia Internacional da Mulher na próxima quarta (10):
https://bit.ly/30tFqxv
JORNAL DA USP
USP celebra o Dia Internacional da Mulher com várias atividades pela internet:
https://bit.ly/3v6IXA0
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Câmara comemora Dia Internacional da Mulher: https://bit.ly/3sYLY3x

Coordenadora da bancada feminina destaca prioridades de votação no mês da mulher:
https://bit.ly/3kUTuK0
SENADO FEDERAL
Dia da Mulher: o que as brasileiras têm a comemorar?: https://bit.ly/3rxc516
Dia da Mulher: senadoras divulgam manifestações na internet: https://bit.ly/3bq9qAI
8 de março: mulheres seguem enfrentando rotina de desafios: https://bit.ly/2Obh0qe
NOTÍCIAS GERAIS
Maioria dos fabricantes brasileiros de cloroquina não recomenda o remédio para Covid-19:
https://bit.ly/3v4tY9O
Bayer se compromete a ter mesmo número de mulheres e homens em cargos de liderança
até 2030: https://bit.ly/38DzTJB
10 fotos marcantes para celebrar o Dia da Mulher: https://bit.ly/3v7sMlU
Contratação de mulheres em cargos de liderança cresceu 20% em 2020, mostra Page
Executive: https://glo.bo/3cat9nf
Grupo capixaba lança startup para atender setor farmacêutico: https://bit.ly/3egjGgU
O setor químico na pandemia: https://bit.ly/3ewn9rZ
VAGAS DE EMPREGOS E PROCESSOS SELETIVOS
Municípios do Bico estão contratando médicos e farmacêutico: https://bit.ly/3ekvC0Z
Funsau abre processo seletivo para contratação de agente de farmácia, farmacêutico e
médico plantonista: https://bit.ly/3qsPS2S
Emprego: confira 176 vagas ofertadas em 16 municípios de Pernambuco nesta segunda:
https://glo.bo/3t6W96p
Droga Raia oferece 15 vagas de emprego para farmacêuticos: https://bit.ly/2PL40Il
PAT de Caraguatatuba abre semana com 50 vagas de emprego: https://bit.ly/3cgUyUH
Confira mais de 1,9 mil vagas para colocação no mercado de trabalho no RS:
https://bit.ly/2OAcTny
Processo seletivo contrata agente de farmácia, farmacêutico e médico plantonista:
https://bit.ly/3qnc3HS

