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Local ____________________________________________

__________________________________________________________________

CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO DE PESSOA FÍSICA
Nome: 

Endereço: 

Bairro:  

Telefone residencial: 

E-mail: 

1- Por que estou deixando à profissão?

2- Tempo que exerceu a profissão:

3- Como define sua profissão? 

4- O profissional possui inscrição secundária?
        Sim           Não 
 
DOCUMENTOS DEVOLVIDOS E OBRIGATÓRIOS CONFORME RESOLUÇÃO 
 
5 – Entregou Carteira de Identidade
       Sim               Não 
 
6- Entregou Cédula de Identidade
       Sim               Não 
 
7- Entregou Cédula de Identidade
        Sim               Não 
 
8 - Entregou Boletim de Ocorrência? (Quando não possui Cédula e/ou Carteira)
       Sim               Não 
 
9 – Para cancelar é obrigatório não possuir contratos ativos com empresas, caso tenha
necessário trazer a rescisão assinada ou carteira de trabalho 
10 - Servidores públicos é preciso Diário Oficial, oficio
sobre a saída. 
 
DECLARO verdadeiras às informações prestadas e estou ciente de que a omissão ou declaração falsa 
configura-se “crime de falsidade ideológica, previsto no Art. 299, do Código Penal Brasileiro 
infração ética, prevista na RES. 711
Resolução 638/2017:  
Art. 41 - O Conselho Regional de Farmácia, quando da solicitação de cancelamento de inscrição deverá, 

a carteira de identidade profissional, arquivando

§ 1º - Na hipótese de extravio, furto ou roubo da cédula e/ou carteira, o profissional deverá entregar ao Conselho Regional de Farmá

Boletim de Ocorrência Policial constando o fato.

Resolução 724/2011, dispõe sobre infrações éticas 
Art. 14 - O farmacêutico, durante o tempo em que

profissão, deve: 

XII - comunicar formalmente ao CRF, em até 5 (cinco) dias úteis, o encerramento de seu vínculo

temente de retenção de documentos pelo empregador;

 

 

 

Serviço Público Federal 
Conselho Federal de Farmácia 

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO CEARÁ 

Conselho Regional de Farmácia do Ceará 
Rua Marcondes Pereira, 1160 - Dionísio Torres CEP. 60.135-122 - Fortaleza-CE 

www.crfce.org.brE-mail: crfce@crfce.org.br - Telefone: (85) 3099-8801 

____________________________________________, Data ______/_____
 
 

__________________________________________________________________

Assinatura do requerente 

CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Cidade: 

Celular: 

MOTIVO DO CANCELAMENTO 

à profissão? 

Tempo que exerceu a profissão: 

O profissional possui inscrição secundária? *Não há entrega de carteira e cédula

DOCUMENTOS DEVOLVIDOS E OBRIGATÓRIOS CONFORME RESOLUÇÃO 638/2017

Entregou Carteira de Identidade?         

Entregou Cédula de Identidade? 

Entregou Cédula de Identidade Provisória? 

Ocorrência? (Quando não possui Cédula e/ou Carteira)

Para cancelar é obrigatório não possuir contratos ativos com empresas, caso tenha
trazer a rescisão assinada ou carteira de trabalho física/digital

ervidores públicos é preciso Diário Oficial, oficio ou portaria do Município

verdadeiras às informações prestadas e estou ciente de que a omissão ou declaração falsa 
falsidade ideológica, previsto no Art. 299, do Código Penal Brasileiro 

711/2021. 

O Conselho Regional de Farmácia, quando da solicitação de cancelamento de inscrição deverá, 

a carteira de identidade profissional, arquivando-as junto com o prontuário do profissional.  

Na hipótese de extravio, furto ou roubo da cédula e/ou carteira, o profissional deverá entregar ao Conselho Regional de Farmá

etim de Ocorrência Policial constando o fato. 

, dispõe sobre infrações éticas disciplinares: 
O farmacêutico, durante o tempo em que permanecer inscrito em um CRF, independentemente de estar ou não no exercício efetivo da 

comunicar formalmente ao CRF, em até 5 (cinco) dias úteis, o encerramento de seu vínculo profissional de qualquer natureza, independe

temente de retenção de documentos pelo empregador; 
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___/__________ 

__________________________________________________________________ 

CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO DE PESSOA FÍSICA 

CRF nº:  

CEP: UF: 

*Não há entrega de carteira e cédula 

638/2017 

Ocorrência? (Quando não possui Cédula e/ou Carteira) 

Para cancelar é obrigatório não possuir contratos ativos com empresas, caso tenha, é 
/digital.  

do Município, Estado ou União 

verdadeiras às informações prestadas e estou ciente de que a omissão ou declaração falsa 
falsidade ideológica, previsto no Art. 299, do Código Penal Brasileiro e 

O Conselho Regional de Farmácia, quando da solicitação de cancelamento de inscrição deverá, obrigatoriamente, recolher a cédula e 

Na hipótese de extravio, furto ou roubo da cédula e/ou carteira, o profissional deverá entregar ao Conselho Regional de Farmácia o 

independentemente de estar ou não no exercício efetivo da 

profissional de qualquer natureza, independen-


