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CHAMAMENTO DE CONCEDENTES DE ESTÁGIO 

DC nº 01/18-01 

Aos membros associados do Sindicato do Comércio Farmacêutico, 

que possa interessar, 

Prezado (a) Sr (a)., 

 
Estamos abrindo uma nova etapa na formação acadêmica dos 

estudantes de Farmácia da Faculdade de Aracaju- FACAR. Este é o 

momento de eles atuarem, junto com os preceptores, na vida profissional, 

debatendo-se com questões em que poderão expor seus conhecimentos, 

com visão crítica, reflexiva e humanista. 

Esta nova etapa requer parceiros igualmente comprometidos com a 

qualidade da formação profissional. Por este motivo, a Coordenação do 

curso de Farmácia e a Coordenação de Estágio do curso de Farmácia, vem 

tornar público a abertura da etapa de qualificação de concedentes de 

estágios curriculares.  

A concessão de estágio é uma oportunidade de a empresa parceira 

antecipar a preparação e a formação de um quadro qualificado de recursos 

humanos e permitir a descoberta de novos talentos; criar e manter um 

espírito de renovação e oxigenação permanente, proporcionando um canal 

eficiente para o acompanhamento de avanços tecnológicos e conceituais; 

ter isenção de encargos sociais e trabalhistas, decorrentes da não 

vinculação empregatícia; entre outros. 

          Na etapa de qualificação de concedentes os interessados deverão 

apresentar: a) Cópia do Contrato Social e da última alteração contratual, 

caso exista; b) Cópia do Cartão de CNPJ; c) Cópia de Identidade e CPF 

do(s) sócio(s) administrador(es); d) Dados Gerais do horário de 

funcionamento  e do Responsável Técnico do estabelecimento. Estes 

documentos deverão ser entregues em uma pasta a auxiliar de 

coordenação de Farmácia. 

 

Atenciosamente, 

 
 

Prof. Dr. Marcos Cardoso Rios 
Coordenador do Curso de Farmácia 

Coordenador de Estágio Curricular de Farmácia 
Faculdade de Aracaju/FACAR 

 

 

 

 
 
 
DATA 
02 de FEVEREIRO de 2018 
 
ASSUNTO 
Estágio Curricular 
 
E-MAIL 
coord.estagios.farmaciafacar@gmail.com 

 
ENDEREÇO 
Faculdade de Aracaju 
Rua Ocar Valois Galvão, 355- 
Conjunto Leite Neto-Grageru 
Fone: 3217 7476/3217 3704 
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