
 

FORMULÁRIO 

PARA SOLICITAÇÃO E/OU RENOVAÇÃO DO SELO 

“FONOAUDIOLOGIA SBFa AMIGOS DA VOZ” 
 
 

 
NOME DO REQUERENTE: 

Endereço: 

Cidade/Estado: 

CEP: 

CPF/CNPJ: 

RG/IE: 

CRFa: 

Por que acha que a Empresa/Instituição requerente considera-se 
merecedora do Selo? 

 

Solicito autorização para utilização do selo FONOAUDIOLOGIA SBFa Amigos 
da Voz na condição de 

 
(   ) CONCESSÃO       (   ) RENOVAÇÃO 

 
Declaro, sob as penas da lei, que são verdadeiros os dados acima indicados. 

Local e data:                                     ,          de                     de 20        . 

 
Assinatura do requerente: 

 
 
 
 

(reconhecer firma) 
 

 
 

Nota: 
 

Este  requerimento deve  ser  encaminhado  à  Secretaria  da  SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE FONOAUDIOLOGIA - SBFa, localizada na Alameda Jaú, nº 
684, 7º andar, Bairro Jardim Paulista, São Paulo/SP, CEP 01420-002. 

 
Deverão   ser   anexados   os   seguintes   documentos,   sob   pena   de 
indeferimento do pedido:



 

 

 

- carta de indicação original e com firma reconhecida, de fonoaudiólogo sócio 
ativo da SBFa ou de pessoa jurídica parceira ou associada à SBFa com as 
assinaturas do fonoaudiólogo e do responsável legal; 
- cópias autenticadas da documentação de comprovação de títulos acadêmicos 
do fonoaudiólogo (graduação, especialização, pós-graduação); 
-  cópia  autenticada  de  RG,  CPF/MF  e  carteira  profissional do  responsável 
técnico pelo programa de saúde vocal; 
-  descrição  do  Programa  conforme  passos  estipulados  nas  normas  de 
concessão do Selo Fonoaudiologia SBFa Amigos da Voz (ou Selo Amigos da 
Voz da SBFa) 
- documentos da pessoa jurídica em cópia autenticada: 

- Estatuto Social/ Contrato Social consolidado da pessoa jurídica e últimas 
alterações registradas; 
- documento cabível que confira poderes ao representante da pessoa 
jurídica para requerer a solicitação e/u renovação do Selo, bem como 
para firmar contrato com a SBFa; 
- em se tratando de pessoa jurídica com atos constitutivos e posteriores 
alterações arquivadas em junta comercial, apresentar respectiva certidão 
simplificada atualizada; 
- em se tratando de pessoa jurídica com atos constitutivos e posteriores 
alterações arquivadas em Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, 
apresentar respectiva certidão atualizada contendo a relação dos registros 
e averbações efetuadas; 
-  comprovante  de  inscrição  e  de  situação  cadastral  expedido  pelo 
Ministério da Fazenda. 


