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Conselhos 

Aviso de Inexigibilidade
O Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná torna pública a
participação  de  três  colaboradores  do  CRF-PR  na  4ª  Conferência
Nacional dos Conselhos Profissionais, que será transmitido da Cidade
de  Brasília de forma on line nos dias 10 a 13 de novembro de 2020,
promovida  pela  empresa  SILP  –  Sistema  Integrado  De  Licitações
Públicas  Eireli  –  Me,  CNPJ:  28.787.023/0001-07,  contratada  por
inexigibilidade de licitação, ao custo de R$ 3.600,00 conforme PACS nº
082/2020. 
Mirian Ramos Fiorentin – Presidente do CRF-PR

85735/2020

EDITAL N. 08/2020
Considerando as disposições do Edital n. 01/2019, o CONSELHO REGIONAL
DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ torna público o resultado da fase
do  concurso  (exame  médico  admissional)  para  a  vaga  de  nível  superior  –
Analista de RH – Curitiba: 

Inscrição Nome Resultado
486.01792849/1 Ana Claudia Pereira APTO

Curitiba, 21 de setembro de 2020.
Comissão de Seleção Interna e Externa do CRF-PR

85820/2020

PORTARIA N. 1750/2020

A PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO
DO PARANÁ, no uso das suas atribuições, considerando o resultado final do
Concurso Público publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná em  31 de
março de 2020: RESOLVE
Nomear  a candidata aprovada no concurso público  Ana Claudia Pereira ao
cargo de Analista de RH - Curitiba.
Convocar  a candidata ora  nomeada para  que,  no prazo  improrrogável de 15
(quinze)  dias  contados  da  publicação  desta  Portaria,  compareça  na  Rua
Presidente  Rodrigo  Otávio  n°  1296,  Hugo  Lange,  em  Curitiba/PR,  para
qualificação e posse.

Curitiba, 21 de setembro de 2020.
Mirian Ramos Fiorentin- Presidente do CRF-PR

85823/2020
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