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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019 
 
1 –PREÂMBULO 
1.1.O Conselho Regional de Farmácia do Estado de Sergipe, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.075.981/0001-88, com sede na Av. Beira Mar nº352 – 13 de julho – 
CEP:49020-010, nesta cidade, doravante denominado simplesmente de CRF-SE, com fundamento no 
artigo 116 da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de julho de 1993 de 2015, torna público o projeto 
“CONSELHEIRO POR UM DIA”, conforme especificado neste Edital. 
2 – OBJETO  
2.1. O presente Chamamento Público tem por objeto o CREDENCIAMENTO visando promover a 
integração entre o CRF/SE e os profissionais farmacêuticos e estudantes do curso de farmácia. 
3 – INSCRIÇÃO E CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO CREDENCIAMENTO/CHAMAMENTO 

✓ Preencher o Termo de credenciamento (ANEXO I); 
✓ Profissional farmacêutico, deverá estar devidamente registrado e regular com a suas 

obrigações perante o CRF/SE; 
✓ Estudantes, apresentar declaração da faculdade de que o requerente está matriculado e 

cursando o ensino superior do curso de farmácia (Anexar) 
✓ As inscrições poderão ser realizadas através do e-mail crf_se@yahoo.com.br ou 

presencialmente na secretaria do CRF-SE.  
✓ No momento de enviar e-mail escrever no campo assunto “CONSELHEIRO POR UM 

DIA”.  
4. DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO  
4.1. O Credenciamento será feito durante o prazo de validade do presente Chamamento Público e terá 
início para o interessado com o recebimento do termo de credenciamento e o exame da documentação 
exigida.  
4.2. A análise será feita pela diretoria do CRF/SE.  
5. CRITÉRIO DE SELEÇÃO  
5.1.  Serão AUTOMATICAMENTE credenciados os 5 (cinco) primeiros inscritos para a primeira edição 
e os excedentes ficarão na sequência, para as próximas edições que serão realizadas a cada três 
meses. 
6. CERTIFICAÇÃO 
Ao término da plenária, última atividade a ser realizada, os participantes receberão certificado de 
participação no projeto com carga horária de 8h. 
 
Aracaju, 06 de fevereiro de 2019 
 
 
Dr. Marcos Cardoso Rios 
Presidente do Conselho 
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ANEXO I 

 
TERMO DE CREDENCIAMENTO 
 
À Diretoria  
O interessado abaixo qualificado requer seu Credenciamento através do Chamamento 
Público nº. 01/2019, referente ao projeto “CONSELHEIRO POR UM DIA” que tem como 
público alvo os farmacêuticos regularmente inscritos no CRF-SE e estudantes do curso 
de farmácia.  
 
Nome Completo: ________________________________________________________  
Endereço: _____________________________________________________________  
CEP: ____________________Cidade: __________________________ Estado: ______  
CPF: _____________________ R.G.: ___________________ INSC.CRF/SE Nº______ 
Instituição de ensino (estudante): ___________________________________________ 
e-mail: ____________________________________ 
 
O interessado afirma que atende a todas as exigências de habilitação constantes no 
Edital do referido certame, que aceita as condições do presente edital.  
 
 
 
 
______________________, _____ de ____________________ de _________.  
 
 
 
________________________  
Assinatura do requerente 

 


