Solicite os serviços pelo atendimento presencial à Rua Capote Valente, 487 – Jardim América – São Paulo ou
em uma das nossas seccionais

PROFISSIONAL (Pessoa Física)
Documentos Necessários
Formulário nº 02 - 1 via.
Carteira de Identidade Profissional: Original.

REGISTRO DE
HABILITAÇÃO EM
ONCOLOGIA OU PERFUSÃO
SANGUÍNEA OU
RADIOFARMÁCIA POR
COMPROVAÇÃO DE
EXPERIÊNCIA

Este procedimento se aplica ao
farmacêutico para comprovar
experiência na área da farmácia
em
oncologia,
perfusão
sanguínea ou radiofarmácia.

Comprovante de atuação profissional na área:
1) Documento que comprove o vínculo empregatício do farmacêutico com o
estabelecimento, de acordo com o tipo de contratação:
Carteira de Trabalho: Original e 2 vias de cópia simples.
Servidor público: portaria de nomeação publicada em diário oficial.
Terceirizado: contrato de prestação de serviços.
Sócio proprietário: Contrato social ou requerimento de empresário e demais
alterações contratuais.

Quanto custa
Sem custo.

Principais etapas
1) Atendimento
2) Análise dos documentos
3) Ofício com exigência, se
houver pendências
4) Encaminhamento para
parecer do Grupo Técnico de
Avaliação de documentos de
pós-graduação lato e stricto
sensu do CRF-SP ou CFF, se
necessário
5) Anotação na carteira ou
Ofício
6) Entrega da carteira e
certificado

Observação: Poderão ser aceitas comprovações de mais de um empregador,
desde que as datas não sejam simultâneas e totalizem período igual ou superior
ao necessário:
Oncologia: 3 anos
Perfusão sanguínea: 5 anos
Radiofarmácia: 3 anos
2) Declaração do estabelecimento, com as respectivas informações relativas à
razão social, CNPJ e endereço, contendo a função exercida pelo farmacêutico
requerente, a descrição das atividades realizadas e o respectivo período.
Informações Complementares: De acordo com a Resolução 640/17, a data limite
para validação dos documentos comprobatórios de experiência na área de
oncologia é 08/05/2020.

Canais de comunicação para manifestações acerca do serviço prestado: Ouvidoria

Prazo
máximo
20 dias a partir
da data de
autenticação do
protocolo ou
do
cumprimento
da exigência
descrita no item
3 das principais
etapas, ou do
parecer do
Grupo Técnico
de Avaliação de
documentos de
pós-graduação
lato e stricto
sensu do CRFSP ou CFF.

