Relatório Solicitação de Informações - Esic
ENTRE AS DATAS 01/09/2020 - 30/09/2020
Protocolo

Solicitante

Data Solicitação

260/2020

Ana Paula de Araujo de Souza

30/09/2020

259/2020

Sandra Oenning

29/09/2020

258/2020

Natali jordania Silva Oliveira
Silva Oliveira

29/09/2020

257/2020

256/2020

DRIELY CAIENNE FERREIRA
PIMENTEL

DRIELY CAIENNE FERREIRA
PIMENTEL

21/09/2020

21/09/2020

Detalhes da solicitação

Boa tarde, Ainda não possuo a cédula de identidade
profissional. Portanto, solicito uma declaração comprovando
minha inscrição neste conselho. Atenciosamente.

ola preciso imprimir boleto para entrada de farmaceutico
contratado entro no dfc.boletos@crfsc.gov.br mas nao consigo
acessar poderia me ajudar por gentileza aguardo
atenciosamente sandra oenning crf 3160

Solicito um comprovante de inscrição e de débitos quitados

Olá bom dia, eu me chamo DRIELY CAIENNE FERREIRA
PIMENTEL, sou farmacêutica no Amazonas e solicitei a
transferência para CRF-SC, eu vou ser contratada pra empresa
nissei em Mafra-SC e gostaria de saber qual procedimento,
pois eu estou com um pouco de urgência dia 28/9 eu estou em
Mafra e já preciso da minha carteira ou número para exercer a
minha funcao.
Olá bom dia, eu me chamo DRIELY CAIENNE FERREIRA
PIMENTEL, sou farmacêutica no Amazonas e solicitei a
transferência para CRF-SC, eu vou ser contratada pra empresa
nissei em Mafra-SC e gostaria de saber qual procedimento,
pois eu estou com um pouco de urgência dia 28/9 eu estou em
Mafra e já preciso da minha carteira ou número para exercer a
minha funcao.

Data da Resposta

01/10/2020

30/09/2020

30/09/2020

Resposta
Prezado(a) quanto a seu contato, O serviço, bem como todas as
orientações necessárias referente a "Certidão de Inscrição de
Profissional"
está
disponível
na
url:
"http://w3.crfsc.gov.br/profissionais/certidoes-diversas-pf/".
Caso
necessite de algo diferente, poderá entrar em contato com o Setor de
Registro pela url: "http://w3.crfsc.gov.br/contato-registro/",
descrevendo com clareza sua situação. Att, Depto de Informática
Prezado(a) quanto a seu contato, Sua demanda foi redirecionada para o
setor financeiro. Certifique se os dados da Empresa/Farmacêutico no
boleto estão corretos antes do pagamento. Para situações futuras,
poderá
ser
utilizado
diretamente
a
url
"http://w3.crfsc.gov.br/contato-financeiro/". Att. Depto de Informática.
Prezado(a) quanto a seu contato, Referente aos débito quitados, a
demanda foi encaminhada para o setor financeiro. O serviço, bem como
todas as orientações necessárias referente a "Certidão de Inscrição de
Profissional"
está
disponível
na
url:
"http://w3.crfsc.gov.br/profissionais/certidoes-diversas-pf/".
Caso
necessite de algo diferente, poderá entrar em contato com o Setor de
Registro pela url: "http://w3.crfsc.gov.br/contato-registro/",
descrevendo com clareza sua situação. Att, Depto de Informática

24/09/2020

Prezado(a) quanto a seu contato, Para a Transferência de profissional
para outro regional, seguir informações da url:
"http://w3.crfsc.gov.br/profissionais/transferencia-pf/".
Para
acompanhamento, poderá ser utilizado a url:
"http://w3.crfsc.gov.br/contato-registro/". Att. Depto de Informática

24/09/2020

Prezado(a) quanto a seu contato, Para a Transferência de profissional
para outro regional, seguir informações da url:
"http://w3.crfsc.gov.br/profissionais/transferencia-pf/".
Para
acompanhamento, poderá ser utilizado a url:
"http://w3.crfsc.gov.br/contato-registro/". Att. Depto de Informática

255/2020

Maristela Sommer

18/09/2020

254/2020

marcos antonio miranda de
sousa sousa

16/09/2020

253/2020

Andrei Gustavo Bonavigo

15/09/2020

Boa Tarde Precisamos do Certificado de Regularidade

como faço para imitir a certidão de Regularidade de Órgão
publico. sou Técnico Farmacêutico do Município de Salete SC.
e preciso imitir a Certidão de Regularidade

Boa noite. Solicito uma declaração de regularidade perante o
CRF/SC. Obrigado Andrei

21/09/2020

18/09/2020

15/09/2020

Prezado(a) quanto a seu contato, Favor enviar seu pedido pela url:
"http://w3.crfsc.gov.br/contato-informatica/". É fundamental ser
informado os CRFs tanto da empresa quanto do Responsável Técnico.
Att. Depto de Informática
Prezado(a) quanto a seu contato, Favor enviar seu pedido pela url:
"http://w3.crfsc.gov.br/contato-informatica/". É fundamental ser
informado os CRFs tanto da empresa quanto do Responsável Técnico.
Att.
Prezado(a) quanto a seu contato, O serviço, bem como todas as
orientações necessárias referente a "Certidão de Inscrição de
Profissional"
está
disponível
na
url:
"http://w3.crfsc.gov.br/profissionais/certidoes-diversas-pf/".
Caso
necessite de algo diferente, poderá entrar em contato com o Setor de
Registro pela url: "http://w3.crfsc.gov.br/contato-registro/",
descrevendo com clareza sua situação. Att, Depto de Informática

252/2020

Rodney Bueres

02/09/2020

Boa tarde Conselho Regional de Farmácia; Sou um profissional
Farmacêutico que seja RT da Verissimo Logística, empresa
essa de transporte que tem sua matriz na grande São Paulo, e
passa a contar com uma filial na cidade de Itajaí - SC, embora
esta unidade apenas um escritório administrativo (sem
estrutura de armazém). Tive como retorno da área de
ouvidoria (CRF-SC) que sendo possível a minha dupla inscrição
(CRF-SP o qual já sou inscrito e agora vindo a ter também o
registro para o CRF-SC) pois analisado o âmbito da atividade
da empresa (transporte de dispositivos médicos/produtos para
a saúde), nos disseram (ouvidoria) ser exigido no estado uma
assistência farmacêutica de no mínimo 5 horas. Retorno
Ouvidoria (abaixo). Sobre isso, gostaria de receber por um
telefone desta agência a melhor me expressar na questão do
entendimento e providências para a abertura de minha
inscrição no CRF-SC, bem como a inscrição da empresa neste
órgão a tornarmos vinculados de forma regular (profissional
RT x empresa). Prezado Farmacêutico, Realmente, em
conformidade com o artigo 26 da Resolução 638 você pode ter
a inscrição original em São Paulo e a secundária em Santa
Catarina. Ocorre, porém, é que a Resolução 515 do Conselho
Federal de Farmácia determina a obrigatoriedade de prestar
assistência técnica de pelo menos cinco (05) horas semanais
Art. 1º - O artigo 3º da Resolução/CFF nº 365/01 passa a ter a
seguinte redação: ?Art. 3º - Para o efetivo cumprimento dos
procedimentos elencados no artigo 1º desta resolução, a
empresa interessada, no caso de distribuidora de
medicamentos, importadoras e exportadoras de medicamentos,
deverá manter assistência técnica com farmacêutico presente
durante todo o horário de funcionamento. Parágrafo Único ?
Na hipótese de correlatos e demais casos tais como, por
exemplo, os domissaneantes e alimentos, dentre outros
atinentes à profissão farmacêutica, a empresa interessada
deverá manter a assistência técnica farmacêutica de, pelo
menos, 5 (cinco) horas semanais.? Valneri de Oliveira
Ouvidoria CRF-SC Poderiam me ajudar neste caminho
(requisitos para meu cadastro neste órgão, bem como da
empresa)? Muito obrigado / Rodney Bueres
qualidade@verissimologistica.com.br (11) 96626-5236

03/09/2020

Prezado(a), Sua demanda foi redirecionada para o setor de registro.
Aguarde que em breve estará sendo contactado por e-mail. Se
necessitar algo diferente, poderá entrar em contato " pela url:
"http://w3.crfsc.gov.br/contato-registro/", descrevendo com clareza sua
situação. Att. Depto de Informática

