Serviço Público Federal
Conselho Federal de Farmácia
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE GOIÁS – CRF-GO
CHECK LIST DOS DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO - Art. 19, III (RESOLUÇÃO nº 660 DO CFF)

Fichas de inscrições específicas - fornecida pelo CRF/GO;
Cópia da carteira ou da cédula de identidade profissional - fornecida pelo
candidato;
CERTIDÃO do Art. 12, comprovando os requisitos do Art. 11, alíneas a), b), c),
d) e e) - fornecida de ofício pelo CRF/GO;
Certidões da Justiça Estadual
Primeiro grau
- Certidão negativa Ações Cíveis - por meio do site:
www.tjgo.jus.br
Primeiro grau - Certidão negativa Ações Criminais - por meio do site:
www.tjgo.jus.br
Certidão da Justiça Estadual, especifica, onde não conste sentença condenatória
por improbidade administrativa, obrigatória para quem reside em Goiânia, haja
vista o fornecimento no fórum cível da Capital - para os candidatos que moram
na Capital solicitar presencialmente no Fórum Cível da cidade. Na Capital, o
Fórum civil fica localizado na Avenida Olinda, Qd G, Lote 04 - Park
Lozandes, Goiânia - GO, 74884-120.
Segundo grau - Certidão Ações Cíveis (no estado de Goiás, em 2º grau, as
Certidões abrangem processos de Improb. Administrativa) - por meio do site:
www.tjgo.jus.br
Segundo grau - Certidão Ações Criminais - por meio do site: www.tjgo.jus.br
Certidões da Justiça Federal
Certidão da Justiça Federal de Primeiro grau – Certidão Negativa para fins gerais
de natureza cíveis e criminais. Tais Certidões já abrangem processos
relacionados a Improbidade Administrativa no âmbito Federal - por meio do
site: www.jfgo.jus.br
Certidão da Justiça Federal de Primeiro grau – Certidão Negativa para Fins
Eleitorais - - por meio do site: www.jfgo.jus.br
Certidão da Justiça Federal de Segundo grau – Certidão Negativa para fins gerais
de natureza cíveis e criminais. Tais Certidões já abrangem processos
relacionados a Improbidade Administrativa no âmbito Federal - por meio do
site:www.trf1.jus.br - selecionar órgão TRF 1º Região
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Certidão da Justiça Federal de Segundo grau – Certidão Negativa para Fins
Eleitorais - por meio do site: www.trf1.jus.br - selecionar órgão TRF 1º Região
Certidão Militar
Certidão Militar – Certidão Negativa - por meio do site:www.stm.jus.br
Certidões Eleitorais
Certidão de quitação eleitoral na zona eleitoral do candidato - fornecida
presencialmente na Zona Eleitoral - Cartório Eleitoral.
Certidão negativa de crimes eleitorais na zona eleitoral do candidato - fornecida
presencialmente na Zona Eleitoral - Cartório Eleitoral.
Certidão de quitação eleitoral do TRE ou TSE, haja vista o redirecionamento no
site para o TSE - por meio do site: www.tse.jus.br
Certidão de negativa de crime eleitoral do TRE ou TSE, haja vista o
redirecionamento no site para o TSE - por meio do site: www.tse.jus.br
Certidão do CNJ - Improbidade Administrativa - como auxiliar às demais www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php?validar=form

Declaração própria, sob as penas da legislação vigente, atestando que não tem
qualquer outra causa de inegibilidade, nos termos da Resolução nº 660 do CFF Declaração de responsabilidade do candidato (modelo fornecido pelo
CRF/GO).
Foto impressa ou digitalizada, atual, frontal, colorida, constando o nome completo
e cargo pretendido - fornecida pelo candidato.
Declaração assinada pelo candidato em que o mesmo declare a ciência do
cronograma eleitoral, Resolução Eleitoral, data do sorteio da ordem de disposição
dos candidatos e chapas na página de votação e recebimento do protocolo de
inscrição com documentação - fornecida pelo CRF/GO.
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