
Relatório Solicitação de Informações - Esic

ENTRE AS DATAS 01/02/2022 - 28/02/2022

Protocolo Solicitante Data Solicitação Detalhes da solicitação Data da Resposta Resposta

377/2022 adsfg gsddsgds 17/02/2022 ${@system( id )} 18/02/2022 ok

376/2022 adsfg gsddsgds 17/02/2022 dggdsgdsdsg 18/02/2022 ok

375/2022 adsfg gsddsgds 17/02/2022 m mmn 18/02/2022 ok

374/2022 Hugo Carpegianny Rocha 07/02/2022
Formado  desde  2014  pela  Universidade
Federal  do  Rio  Grande  do  Norte  (  UFRN).
Trabalho na situação farmacêutica desde então.
Vasta  experiência  em  drogarias  e  análises
clínicas.

08/02/2022

Prezado(a)  quanto  a  seu  contato,  A  consulta
simples ao banco de dados do "SBE - Serviço
Bolsa de Empregos" para visualização das vagas
ofertadas  por  empresas  ou  profissionais
disponíveis é feita através do Portal do CRF pela
url: "http://w3.crfsc.gov.br/", "Serviços, Bolsa de
Empregos" onde é explicado como a ferramenta
f u n c i o n a ,  o u  d i r e t o  p e l a  u r l :
"http://srv.crfsc.gov.br/sbe/".  Att.  Depto  de
Informática.

 



373/2022 Mauricio Prazeres 02/02/2022

Considerando que, em 18/06/2019, requeri  a
prestação de informação acerca do Fundo de
Assistência Profissional  (protocolo 143/2019),
cuja resposta em 05/07/2019, foi nos seguintes
termos: "No momento a proposta encontra-se
em análise do Conselho Federal de Farmácia,
(CFF) com previsão de ser analisada em julho."
Assim sendo, requeiro o envio dos seguintes
documentos:  01)  Cópia  do  documento  que
encaminhou a referida Deliberação para o CFF.
02)  Cópia  do(s)  documento(s)  de  reiteração
enviado(s) ao CFF, solicitando a manifestação.
03)  Cópia  da  resposta  do  CFF  (se  houver)
quanto  a  análise  e  autorização  para  a
efetivação do Fundo de Assistência Profissional,
regulamentado  pela  Deliberação  1206/2017
des te  CRF/SC.  No  aguardo  de  suas
providências,  antecipadamente  agradeço  a
atenção dispensada. Atenciosamente, Mauricio
Prazeres CRFSC 1191

08/02/2022

Bom dia, O retorno do CFF sobre o assunto foi:
De: Romelia Dias Rodrigues Date: seg., 7 de fev.
de  2022  às  10:51  Subject:  Re:  Fundo  de
Assistência -  Urgente To: CRF-SC | Secretaria
das Comissões Bom dia, O Encaminhamento foi
à  COLEG que irá  se  reunir  antes  da reunião
plenária de fevereiro. Atenciosamente, Romelia
Dias Rodrigues

 


