
 

RETIFICAÇÃO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DA SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE FARMÁCIA HOSPITALAR - SBRAFH 2020-2022 

 

Pela presente errata do edital, a Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde – Sbrafh faz 
saber as seguintes alterações: 

Onde se lê: 

1- No período de 11 a 30 de abril de 2019 estarão abertas as inscrições das chapas candidatas às Diretorias 
Nacional e Regionais, conforme Seção VII – Do Processo Eleitoral do estatuto da SBRAFH vigente, disponível 
no seguinte endereço: http://www.sbrafh.org.br/site/public/docs/EstatutoSBRAFH_2018.pdf . Para criação de 
novas Regionais SBRAFH, deverá ser encaminhado, junto à chapa encaminhada à Comissão Eleitoral, uma carta 
à Diretoria Nacional com propostas de trabalho. Deverá ser observada a Seção IV – Das Regionais do estatuto 
vigente, disponível no seguinte endereço: 
http://www.sbrafh.org.br/site/public/docs/EstatutoSBRAFH_2018.pdf . 

 

Passa-se a ler: 

1- No período de 11 de abril à 13 de maio de 2019 estarão abertas as inscrições das chapas candidatas às 
Diretorias Nacional e Regionais, conforme Seção VII – Do Processo Eleitoral do estatuto da SBRAFH vigente, 
disponível no seguinte endereço: http://www.sbrafh.org.br/site/public/docs/EstatutoSBRAFH_2018.pdf . Para 
criação de novas Regionais SBRAFH, deverá ser encaminhado, junto à chapa encaminhada à Comissão Eleitoral, 
uma carta à Diretoria Nacional com propostas de trabalho. Deverá ser observada a Seção IV – Das Regionais do 
estatuto vigente, disponível no seguinte endereço: 
http://www.sbrafh.org.br/site/public/docs/EstatutoSBRAFH_2018.pdf . 

 

Onde se lê: 

4- A proposta de chapa deverá ser encaminhada por e-mail e pelo Correio para a Presidente da Comissão Eleitoral, 
sendo que a pessoa que assinar deverá estar ciente de que obteve autorização prévia de cada associado 
componente de sua chapa para participação. A proposta deve ser enviada por e-mail até às 23h59min do dia 30 
de abril de 2019, para o seguinte endereço eletrônico: atendimento@sbrafh.org.br. O candidato a presidente 
deverá encaminhar assinada a proposta de chapa, até o dia 02 de maio de 2019, para o endereço da sede da 
SBRAFH: Município de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Vergueiro, 1855, 11º andar, sala 112, Bairro: Vila 
Mariana, CEP: 04101-000. 
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Passa-se a ler: 

4- A proposta de chapa deverá ser encaminhada por e-mail e pelo Correio para a Presidente da Comissão Eleitoral, 
sendo que a pessoa que assinar deverá estar ciente de que obteve autorização prévia de cada associado 
componente de sua chapa para participação. A proposta deve ser enviada por e-mail até às 23h59min do dia 12 
de maio de 2019, para o seguinte endereço eletrônico: atendimento@sbrafh.org.br. O candidato a presidente 
deverá encaminhar assinada a proposta de chapa, até o dia 13 de maio de 2019, para o endereço da sede da 
SBRAFH: Município de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Vergueiro, 1855, 11º andar, sala 112, Bairro: Vila 
Mariana, CEP: 04101-000. 

 

 

São Paulo, 30 de abril de 2019. 

 

 

Dra Maely Peçanha Favero Retto  

Presidente da SBRAFH 
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