Vinícius Rosa - CRCMG
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Vinícius Rosa - CRCMG
segunda-feira, 8 de julho de 2019 09:13
'Willian Antônio de Castro'
RES: ESCLARECIMENTOS EDITAL - INSTRUTORES

Prezado Sr. Willian, bom dia!
Segue abaixo as respostas ao seu pedido de esclarecimento:
- Nos anos passados a cópia dos documentos tinham que ser autenticadas, este ano pode ser cópia simples?
Verificar orientações do item 4.3 do Edital:
“4.3. Toda documentação exigida neste Edital deverá ser apresentada em original ou cópia autenticada
em cartório ou por funcionário do próprio CRCMG, podendo ser em cópia simples, desde que seja exibido o
original no momento da sessão para autenticação por parte da Comissão”.

- Com relação ao atestado de capacidade técnica, pode ser substituído pela carteira de trabalho e os planos de
ensino de cada disciplina para quem é professor em instituição de ensino superior?
Conforme previsto nos subitens “i” e “i.1” do Edital, é necessário apresentar o atestado de capacidade
técnica ou declaração emitidos e assinados pela instituição de ensino superior, com indicação das
disciplinas que leciona ou já lecionou, podendo, ainda, anexar o plano de ensino para detalhar tais
disciplinas.
Atenciosamente,
Vinícius Rosa
Gerente Administrativo e Financeiro – GEADF
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais
Tel.:(31) 3269-8466 / www.crcmg.org.br

Em novembro haverá eleições! Clique aqui para atualizar seu endereço, telefone ou e-mail

De: Willian Antônio de Castro <willantonio.castro@gmail.com>
Enviada em: sexta-feira, 5 de julho de 2019 10:47
Para: geadf@crcmg.org.br
Assunto: ESCLARECIMENTOS EDITAL - INSTRUTORES
Prezados,
Com relação á documentação para cadastro de instrutores para ministrar curso no CRC tenho as seguintes dúvidas:

- Nos anos passados a cópia dos documentos tinham que ser autenticadas, este ano pode ser cópia simples?

- Com relação ao atestado de capacidade técnica, pode ser substituído pela carteira de trabalho e os planos de
ensino de cada disciplina para quem é professor em instituição de ensino superior?
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No aguardo.
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