SORTEIO DE BOLSA
PROGRAMA DE FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE
FARMACÊUTICOS EM VACINAÇÃO - 3° TURMA |
7, 8 E 9 DE DEZEMBRO DE 2018
OBJETIVO
capacitar e habilitar os profissionais que atuarão como prestadores de serviços de vacinação em
estabelecimentos de saúde pelo O ICTQ, único instituto do Brasil credenciado no MEC e no CFF, que
oferta este curso conforme as diretrizes da Resolução nº 654/2018 do CFF.

PARA PARTICIPAR DO SORTEIO
PRÉ-REQUISITO
Profissionais farmacêuticos inscritos no CRF/MG.

SELEÇÃO
 Serão sorteada 01 (uma) bolsas para o evento, conforme vagas cedidas pela organização.
 O candidato ao sorteio deverá fazer a inscrição na área de acesso restrito no site do CRF/MG.
 O sorteio da bolsa será feito no dia 23 de novembro através do site: https://www.random.org/ entre os
farmacêuticos que se inscreveram para o evento.
 O CRF/MG entrará em contato através do email e divulgará o nome dos farmacêuticos sorteados, que
deverão imediatamente confirmar a participação no evento, caso contrário será feito um novo sorteio.

PARTICIPAÇÃO E PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO

 As inscrições serão iniciadas no dia 19 de novembro às 15h00 e terão fim no dia 22 de novembro
às 12h00;
 A participação no sorteio se dará mediante inscrição prévia exclusivamente na área restrita do
site www.crfmg.org.br. É só seguir a opção:
“EVENTOS EVENTOS DISPONÍVEIS

CURSO DE APLICAÇÃO DE INJETÁVEIS (TEÓRICO E PRÁTICO)
"

 Preencha os campos necessários e clique em SALVAR.
Obs:
 A inscrição só será validada após a leitura, preenchimento e concordância de todos os critérios
apresentados;
 Até o encerramento das inscrições o candidato visualizará o status como (Aguardando análise
do Setor de Capacitação)
 No ícone do curso, na área restrita, está disponível a opção para cancelamento da inscrição
que deve ser efetuada com no mínimo 48 horas de antecedência do encerramento das
inscrições.
ATENÇÃO
O participante selecionado que não comparecer ao evento, sem que se efetue com antecedência o
cancelamento da inscrição, ficará impossibilitado de participar dos eventos de capacitação do
CRF/MG por um período de 6 meses.
Não serão aceitos cancelamentos de última hora sem justificativa plausível.
Todos os comunicados serão postados na área restrita ou encaminhados por email, sendo de
responsabilidade do inscrito fazer o acompanhamento das informações.
Qualquer erro ou dúvida deve ser enviada por e-mail para: capacifar@crfmg.org.br
REALIZAÇÃO


Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais (CRF/MG), ICTQ - Instituto de
Ciência, Tecnologia e Qualidade e Faculdades Santos Agostinho.

