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382/2022 Susiane Dal Pizzol 22/08/2022

Eu  Susiane  Dal  Pizzol,  portadora  do  RG
7.163.648  SSP/SC  e  CPF  103.629.789-64,
solteira,  nascida em 24/03/2000,  residente e
domiciliado(a) na rua Mauro Rigo, 41E - bairro
Jardim Esplanada, na cidade de Chapecó-SC,
e-mail:  dalpizzolfz@gmail.com,  titulo  de
eleitor:  0616  6742  0906,  zona:  066,  seção:
0028, grupo sanguíneo: A positivo, telefone de
contato: (49) 9 9840-9648. Doador de órgãos (
) sim, (x) não. Venho requerer, para o exercício
da profissão que é obrigatório o registro no
CRF da jurisdição que irá atuar (art. 13º da Lei
3.820/60), o registro (Número do CRF). Recém
formada  na  instituição  da  Universidade
Comunitária  da  Região  de  Chapecó  -  Uno
Chapecó,  do  curso  de  farmácia,  conforme a
matricula  201815067,  tento  o  diploma
registrado sob n° 23848, nos termos da lei n°
9.394, de 20 de dezembro de 1996. Encontra-
se  em  pleno  gozo  de  sua  capacidade  civil,
juntando  toda  documentação  exigida,  vem
requerer  neste  CRF/SC,  sua  inscrição
provisória  nos  termos  da  Resolução  n°
638/2017  do  CFF.  Declara,  outrossim,  estar
ciente  de  que  o  prazo  de  validade  desta
inscrição provisória é de 12 meses, findo os
quais  não  sendo  a  mesma  renovada  ou
solicitada a inscrição definitiva, estarei sujeito
as punições do CRF/SC pelo exercício ilegal da
profissão.  Neste  termos,  pede  deferimento,
Susiane Dal Pizzol Chapecó-SC, 22 de agosto
de  2022.  Informação  importante:  desta
solicitação resulta a emissão de documentos de
identificação, caso cumprimento os requisitos
legais. Portanto abaixo colocarei a opção para
retirada destes documentos:  (Envio p/correio
direto ao endereço residencial)

23/08/2022

Prezado(a) quanto a seu contato, O serviço, bem
como todas as orientações necessárias referente
a "Inscrição de Profissional" está disponível na
url: "https://w3.crfsc.gov.br/profissionais/". Caso
necessite de algo diferente, poderá entrar em
contato  com  o  Setor  de  Registro  pela  url:
"https://w3.crfsc.gov.br/contato-registro/",
descrevendo  com  clareza  sua  situação.  Att,
Gestão de TI.

 



381/2022 Susiane Dal Pizzol 22/08/2022

Eu  Susiane  Dal  Pizzol,  portadora  do  RG
7.163.648  SSP/SC  e  CPF  103.629.789-64,
residente e domiciliado(a) na rua Mauro Rigo,
41E - bairro Jardim Esplanada, na cidade de
Chapecó-SC,  e-mail:  dalpizzolfz@gmail.com,
telefone de contato (49) 9 9840-9648, venho
requerer, para o exercício da profissão que é
obrigatório o registro no CRF da jurisdição que
irá atuar (art. 13º da Lei 3.820/60), o registro
(Numero  do  CRF).  Recém  formada  na
instituição  da  Universidade  Comunitária  da
Região de Chapecó - Uno Chapecó, do curso de
farmácia,  conforme  a  matricula  201815067,
tento o diploma registrado sob n° 23848, nos
termos da lei n° 9.394, de 20 de dezembro de
1996.  Encontra-se  em  pleno  gozo  de  sua
capacidade civil, juntando toda documentação
exigida,  vem  requerer  neste  CRF/SC,  sua
inscrição provisória é de 12 meses, findo os
quais  não  sendo  a  mesma  renovada  ou
solicitada a inscrição definitiva, estarei sujeito
as punições do CRF/SC pelo exercício ilegal da
profissão.  Neste  termos,  pede  deferimento,
Susiane Dal Pizzol

23/08/2022

Prezado(a) quanto a seu contato, O serviço, bem
como todas as orientações necessárias referente
a "Inscrição de Profissional" está disponível na
url: "https://w3.crfsc.gov.br/profissionais/". Caso
necessite de algo diferente, poderá entrar em
contato  com  o  Setor  de  Registro  pela  url:
"https://w3.crfsc.gov.br/contato-registro/",
descrevendo  com  clareza  sua  situação.  Att,
Gestão de TI.

 



380/2022 Fábio Possamai 08/08/2022 Ok 09/08/2022

Prezado(a) quanto a seu contato, Os Conselhos
d e  f a r m á c i a ,  s ã o  f u n d a m e n t a i s  n a
regulamentação da profissão. São os órgãos que
registram os profissionais farmacêuticos aptos
para exercer as atividades, arquiva os diplomas,
mantêm  informações  cadastrais,  estabelece
normas e limites éticos e fiscaliza a sua atuação
e suas condições de trabalho. Nossa missão é
“valorizar o farmacêutico como profissional da
saúde,  a  ética,  a  assistência  farmacêutica  e
promover a proteção dos usuários de serviços e
produtos  da  atividade  farmacêutica”.  Dada  a
natureza de seu pedido, entendemos que houve
um equívoco no envio desse formulário ao CRF-
SC, pois não houve solicitação de informações.
Att. Gestão de TI

 


