Relatório Solicitação de Informações - Esic
ENTRE AS DATAS 01/02/2020 - 29/02/2020
Protocolo

Solicitante

Data Solicitação

195/2020

Ornella Sperati

29/02/2020

194/2020

Jéssica Lisczkoski

29/02/2020

193/2020

Rafael De Oliveira Stolf Stolf

28/02/2020

192/2020

Michel Cardoso de Souza

27/02/2020

Detalhes da solicitação

Gostaria de atualizar meu cadastro

Olá, tudo bem? Enviei a documentação para
alteração do horário de funcionamento,
gostaria de saber se está tudo certo.
Boa Tarde! Rafael de Oliveira Stolf CRF 14432
CPF. 044.252.109-05 Solicitar: Certidão de
Transferência - DE SC PARA SP Muito
Obrigado! Endereço: stolf.rafael@gmail.com
whats ; 11 971631730 Aguardo retorno. Rafael

Solicito alteração de endereço para: Rua
Ferdinando Pradi, 45 Apto 403 Centro Jaraguá do Sul/SC Cep: 89251-580 Obrigado!

Data da Resposta

03/03/2020

03/03/2020

Resposta
Prezado(a), Para atualização do endereço do profissional junto ao CRF-SC,
preencher por completo, e assinar devidamente o modelo 51
(http://www.crfsc.gov.br/form/fr_md51_atualizaendereco_PF.doc) Obs: Após
formulário estar preenchido e assinado pelo requerente, deverá ser digitalizado e
encaminhado de imediato para o e-mail profissionais@crfsc.gov.br Att, Depto de
Informática
Prezado(a), Bom tarde, conforme orientação da url:
"http://wp.crfsc.gov.br/transp1/analise-de-processos/", para "Alteração de horário
de estabelecimento" os prazos são 10 dias corridos para protocolos efetuados em
secionais e 5 dias corridos se protocolados na sede regional. Contados esses
prazos, o pedido já estará disponível. Att. Depto de Informática

03/03/2020

Prezado(a), Para a Transferência de profissional para outra regional, seguir
informações
da
url:
"http://crfsc.gov.br/profissionais/transferencia-de-profissional-para-outra-regional/"
Att, Depto de Informática

03/03/2020

Prezado(a), Para atualização do endereço do profissional junto ao CRF-SC,
preencher por completo, e assinar devidamente o modelo 51
(http://www.crfsc.gov.br/form/fr_md51_atualizaendereco_PF.doc) Obs: Após
formulário estar preenchido e assinado pelo requerente, deverá ser digitalizado e
encaminhado de imediato para o e-mail profissionais@crfsc.gov.br Att, Depto de
Informática

191/2020

GABRIELA KOERICH

17/02/2020

190/2020

PRISCILA martins barreto

12/02/2020

Certificado de inscrição no conselho

consultar profissional

18/02/2020

13/02/2020

Prezado(a) , A Certidão de Regularidade Técnica – CRT desde 2018, é
disponibilizada online pela url "http://crfsc.gov.br/sisconweb/". Dado ao grande
tráfego simultâneo ao serviço que vem ocorrendo, por parte dos inscritos, alguns
usuários poderão ter um pouco mais de facilidades do que outros, quer seja pela
configuração da infraestrutura de seu próprio equipamento, ou pela velocidade
naquele instante, da internet. Se preferir, poderá tentar novamente num horário
alternativo onde o fluxo seja mais favorável. Atenção: - Pede-se que não sejam
utilizados outras urls, diferentes das disponibilizadas em nosso Portal, bem como
copiados os links de um navegador para outro. - Caso já tenha atendido os
requisitos básicos e orientações para o funcionamento da plataforma disponíveis
no link acima, e ter tentado em horários diferentes por mais de uma vez, e ainda
persistir
uma
inconsistência,
enviar
pela
Url:
"http://crfsc.gov.br/departamento-de-informatica/", uma foto da tela inteira
informando o que está ocorrendo. Não esquecer de enviar referente ao
farmacêutico a inscrição no CRF e nome completo, bem como o CNPJ da empresa
em questão. Att. Depto de Informática
Prezados(a) Não entendemos o teor de sua solicitação. Se for sobre consulta de
informações de inscritos, segue a informação abaixo. Conforme determinação do
CFF pelo OF-324.14 de 05/11/2014 os dados cadastrais dos farmacêuticos e
empresas não podem ser fornecidos por este conselho. Caso você queira somente
os quantitativos, deverá ser especificado quem irá utilizar e o motivo, selecionar
entre Pessoa Físcia e Jurídica. Para Jurídica ainda deverá ser definir o tipo de
estabelecimento entre Farmácia, Drogaria, Laboratórios, etc. Após ser submetida
a moderação, o CRF lhe enviará uma resposta. Att, Depto de Informática

