
 

 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO EDITAL DO III CONCURSO PARA 

OBTENÇÃO DO TÍTULO DE ESPECIALISTA PROFISSIONAL EM 

FARMÁCIA CLÍNICA – SBRAFH 

 

Pela presente retificação do edital, a Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde – 

Sbrafh faz saber as seguintes alterações: 

Onde se lê: 

Art. 4º - O período de inscrição para o concurso inicia-se em 19 de novembro de 2018 e finalizará em 29 

de março de 2019.  

Passa-se a ler:  

Art. 4º - O período de inscrição para o concurso inicia-se em 19 de novembro de 2018 e finalizará em 10 

de abril de 2019.  

 

Onde se lê: 

Art. 6º - A inscrição do candidato será deferida após o recebimento da seguinte documentação: cópia 

autenticada da identidade, cópia autenticada do CPF, cópia autenticada do diploma de graduação em 

Farmácia, cópia autenticada do registro no Conselho Regional de Farmácia (CRF) do estado onde o 

candidato exerce a profissão, formulário de análise curricular com comprovantes, devidamente 

autenticados, e comprovação do cumprimento dos requisitos previstos nos itens ‘a’ a ‘h’ do Art. 2º, do 

presente regulamento. A documentação comprobatória de que trata esta seção deverá ser encaminhada via 

Sedex para a sede da Sbrafh (Rua Vergueiro, 1855 – 11º Andar, Sala 112 - Vila Mariana, CEP 04101-

000 - São Paulo/SP), com data de postagem não posterior ao dia 29 de março de 2019. 

Passa-se a ler:  

Art. 6º - A inscrição do candidato será deferida após o recebimento da seguinte documentação: cópia 

autenticada da identidade, cópia autenticada do CPF, cópia autenticada do diploma de graduação em 

Farmácia, cópia autenticada do registro no Conselho Regional de Farmácia (CRF) do estado onde o 

candidato exerce a profissão, formulário de análise curricular com comprovantes, devidamente 

autenticados, e comprovação do cumprimento dos requisitos previstos nos itens ‘a’ a ‘h’ do Art. 2º, do 

presente regulamento. A documentação comprobatória de que trata esta seção deverá ser encaminhada via 

Sedex para a sede da Sbrafh (Rua Vergueiro, 1855 – 11º Andar, Sala 112 - Vila Mariana, CEP 04101-

000 - São Paulo/SP), com data de postagem não posterior ao dia 10 de abril de 2019. 

 



 

 

Onde se lê: 

Art. 7º - A Sbrafh enviará e-mail ao candidato inscrito confirmando o recebimento da documentação e 

conferência dos pagamentos efetuados até o dia 25 de abril de 2019. 

Art. 8º - Caso o candidato não receba nenhum comunicado da SBRAFH até 15 dias após a postagem dos 

documentos ou até o dia 25/04/19, o candidato deverá entrar em contato com a Sbrafh, por meio do e-mail 

atendimento@sbrafh.org.br.  

Passa-se a ler:  

Art. 7º - A Sbrafh enviará e-mail ao candidato inscrito confirmando o recebimento da documentação e 

conferência dos pagamentos efetuados até o dia 06 de maio de 2019. 

Art. 8º - Caso o candidato não receba nenhum comunicado da SBRAFH até 15 dias após a postagem dos 

documentos ou até o dia 06/05/19, o candidato deverá entrar em contato com a Sbrafh, por meio do e-mail 

atendimento@sbrafh.org.br.  

 

Onde se lê: 

Da Análise Curricular  

Art. 37º - Para análise curricular, o candidato deverá enviar via Sedex para a sede da Sbrafh, (Rua 

Vergueiro, 1855 – 11º Andar, Sala 112 - Vila Mariana, CEP 04101-000 - São Paulo/SP), até 29 de março 

de 2019:  

a. O Formulário de Análise Curricular estará disponível no site www.sbrafh.org.br/congresso2017;  

b. A documentação comprobatória de cada quesito deverá ser organizada pelo candidato na mesma 

sequência de citação no formulário de análise curricular e autenticada em cartório;  

c. Deverá ser enviada junto com a documentação uma cópia autenticada da cédula de identidade; do 

diploma de graduação em Farmácia e do registro no Conselho Regional de Farmácia (CRF) do estado onde 

o candidato exerce a profissão.  

Parágrafo único - Todos os documentos deverão ser encaminhados pelo site de inscrição do concurso no 

ato da inscrição (www.sbrafh.org.br/congresso2019). 

Passa-se a ler:  

Da Análise Curricular  



 

 

Art. 37º - Para análise curricular, o candidato deverá enviar via Sedex para a sede da Sbrafh, (Rua 

Vergueiro, 1855 – 11º Andar, Sala 112 - Vila Mariana, CEP 04101-000 - São Paulo/SP), até 10 de abril 

de 2019:  

a. O Formulário de Análise Curricular estará disponível no site www.sbrafh.org.br/congresso2019;  

b. A documentação comprobatória de cada quesito deverá ser organizada pelo candidato na mesma 

sequência de citação no formulário de análise curricular e autenticada em cartório;  

c. Deverá ser enviada junto com a documentação uma cópia autenticada da cédula de identidade; do 

diploma de graduação em Farmácia e do registro no Conselho Regional de Farmácia (CRF) do estado onde 

o candidato exerce a profissão.  

Parágrafo único - Todos os documentos deverão ser encaminhados pelo site de inscrição do concurso no 

ato da inscrição (www.sbrafh.org.br/congresso2019). 

 

São Paulo, 29 de março de 2019.  

 

Dra. Maely Peçanha Fávero Retto  

Presidente da SBRAFH e do XII Congresso Brasileiro de Farmácia Hospitalar  

 

 

Prof. Dr. Mario Jorge Sobreira da Silva 

Presidente da Comissão de Prova de Título de Especialista – SBRAFH 2019 

 

 

Profa. Dra. Maria Rita Carvalho Garbi Novaes 

Coordenadora da Comissão do III Concurso para obtenção do Título de Especialista Profissional em 

Farmácia Clínica – SBRAFH 2019 

 

 
 


