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O que é?
O Técnico Auxiliar de Farmácia é um profissional que assegura a execução de todos os atos inerentes ao exercício
de funções de coadjuvação na área farmacêutica, sob o controlo e supervisão do diretor técnico da farmácia,
em conformidade com a regulamentação aplicável e as normas de segurança e saúdeno trabalho e de qualidade.

O que pode fazer?
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Dispensar medicamentos, produtos de saúde e outros produtos (previstos na legislação aplicável à farmácia),
promovendo o seu uso correto, efetivo e seguro, sob o controlo e supervisão do diretor técnico da farmácia.
Efetuar a receção, conferência e armazenamento de medicamentos, produtos de saúde e outros produtos previstos
na legislação aplicável à farmácia de oficina.
Assegurar as condições de higiene, segurança e saúde no trabalho e controlar e registar
os parâmetros adequados à conservação dos produtos na farmácia.
Assegurar o atendimento e dispensa ao utente/cliente e comunicar
com os vários públicos da farmácia (utentes/clientes, fornecedores,
equipa da farmácia, entidades reguladoras e de fiscalização,
outros profissionais de saúde, entre outras).
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Onde pode trabalhar?
Pode desempenhar funções na área farmacêutica (farmácias, locais de venda de medicamentos
não sujeitos a receita médica, parafarmácias, centros dietéticos e ervanárias), indústria farmacêutica
e laboratórios.
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