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Protocolo Solicitante Data Solicitação Detalhes da solicitação Data da Resposta Resposta

153/2019 Liane FARMACIA 23/07/2019 ola  solicito  a  certidAO  DE  REGULARIDADE
05.703.170/0001-56

24/07/2019

Prezada Liane,  A CRT (Certidão de Regulariade
Técnica),  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.
Gestão de AI

152/2019 Danuza Tomkelski 23/07/2019 Negativa de débito 24/07/2019

Prezado(a), Sua demanda foi redirecionada para o
setor  financeiro.  Aguarde  que  em breve  estará
recebendo por e-mail. Para acompanhamento caso
seja  urgente,  os  contatos  são:  pela  ur l
"http://crfsc.gov.br/departamento-financeiro/  ou
pelo  fone  "048  3298.5905".  Att.  Gestão  de  AI

 



151/2019 Edna fols 22/07/2019 gostaria  renovar  minha  certidao  crf.  como
posso proceder?

23/07/2019

Prezada Edna, Sua solicitação não foi clara. Se seu
pedido se refere a CRT (Certidão de Regulariade
Técnica),  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.
Gestão de AI

 



150/2019 Bruno Francisco da Cunha
Gomes 15/07/2019

Sou o Cap Bruno Francisco da Cunha Gomes
da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais  e  estou
cursando  o  Curso  de  Especialização  em
Segurança Pública. Para conclusão do referido
curso, estou realizando uma monografia com o
seguinte  título  ?A  padronização  da  matriz
curricular do Curso de Formação de Sargentos
e do Curso Especial de Formação de Sargentos
no  âmbito  da  Polícia  Militar:  Análise  da
formação dos sargentos do quadro de Praças
da  corporação  de  2010  a  2018.?  Diante  do
e x p o s t o ,  a p r e s e n t o  o s  s e g u i n t e s
questionamentos:  1-  Quais  as  formas  de
ingresso  para  o  curso  de  formação  de
sargentos  da  Polícia  Militar?  2-  Existe  a
possibilidade de ingresso no curso de formação
de sargentos por meio de concurso? 3- Existe a
possibilidade de ingresso no curso de formação
de  sargentos  por  antiguidade,  por  meio  de
convocação? 4- Havendo a possibilidade de se
formar sargentos de formas distintas (concurso
e convocação),  os  cursos  possuem a mesma
matriz curricular (inclusive com mesma carga
horária)?

16/07/2019

Prezada Bruno, Somos do CRF-SC. Os Conselhos
de farmácia, são fundamentais na 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”.  Dado  a  natureza  de  seu  pedido,
entendemos  que  houve  um  equívoco  no  envio
desse formulário ao CRF-SC, pois não possuímos
essas informações. Att. Gestão de AI.

 



149/2019 DIONE BONMANN 02/07/2019 NAO  CONSIGOACESSAR  O  SISTEMA  PARA
IMPRESSAR O CERTIFICADO DO CONSELHO
REGIONAL DE FARMACIA

03/07/2019

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,  quer  seja  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,  diferente  das  disponibilizadas  bem  como
copiados os links de um navegador para outro. -
Caso  já  tenha  atendido  os  requisitos  básicos  e
orientações para o funcionamento da plataforma, e
ter  tentado em horários diferentes por mais  de
uma  vez,  e  ainda  persistir  uma  inconsistência,
e n v i a r  p e l a  U r l :
"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  o  CNPJ  da
empresa em questão. Att. Gestão de AI.

 


