Leandro Paulino - CRCMG
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Leandro Paulino - CRCMG
terça-feira, 21 de julho de 2020 09:36
'Jaqueline Silva'
RES: Edital de Chamamento de Instrutores

Prezada Jaqueline, bom dia!
Com relação a sua dúvida, esclareço que o atestado de capacidade técnica deve comprovar a qualificação técnica do
profissional no exercício de funções compatíveis com o objeto do credenciamento, ou seja, instrução de cursos e
treinamentos, docência e outras atividades de ensino, pertinentes a cada tema dos cursos que o interessado
pretende se credenciar.
Dessa forma, o exercício de outras funções não relacionadas ao ensino, ainda que associada aos temas dos cursos,
não servirão como comprovação de qualificação técnica, uma vez que não atestaria a experiência didática do
profissional.

Atenciosamente,
Leandro Magalhães Paulino
Gerência Administrativa e Financeira – GEADF
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais
Tel.:(31) 3269-8459 / www.crcmg.org.br

Clique aqui para atualizar seu endereço, telefone ou e-mail
De: Jaqueline Silva <jake.silva123@hotmail.com>
Enviada em: terça-feira, 21 de julho de 2020 08:10
Para: Leandro Paulino - CRCMG <leandro.paulino@crcmg.org.br>
Assunto: RE: Edital de Chamamento de Instrutores

Bom dia, Leandro, por favor me tire uma dúvida:
com relação ao item:
i) 1 (um) Atestado de Capacidade Técnica (declaração), fornecido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, que comprove experiência relacionada ao(s) curso(s) que pretende ministrar,
sendo que no Atestado deverá constar, obrigatoriamente, a comprovação da experiência técnica
em cada um dos cursos selecionados pelo participante, podendo ser apresentado, para suprir essa
necessidade, mais de um atestado, de pessoas jurídicas distintas;
pode ser comprovação de atuação profissional relacionada aos conteúdos no sentido de aplicação prática,
não necessariamente em aplicação de cursos?
Sou contadora na área pública há 03 anos, mas minha experiência com cursos ainda é pequena, neste
sentido gostaria de saber se o atestado da Instituição em trabalho é suficiente para atender o requisito
acima.
Att.: Jaqueline Silva
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De: Leandro Paulino - CRCMG <leandro.paulino@crcmg.org.br>
Enviado: segunda-feira, 20 de julho de 2020 16:16
Para: Jaqueline Silva <jake.silva123@hotmail.com>
Assunto: RES: Edital de Chamamento de Instrutores
Boa tarde, Jaqueline.
Segue abaixo o link do chamamento público 004/2020.
https://www.crcmg.org.br/licitacoes/index/nu_ano/2020/id_modalidade/10
O edital e seus anexos estão disponíveis para download na aba “Visualizar Arquivos”, conforme imagem abaixo.

Atenciosamente,
Leandro Magalhães Paulino
Gerência Administrativa e Financeira – GEADF
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais
Tel.:(31) 3269-8459 / www.crcmg.org.br

Clique aqui para atualizar seu endereço, telefone ou e-mail
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De: Jaqueline Silva <jake.silva123@hotmail.com>
Enviada em: segunda-feira, 20 de julho de 2020 15:00
Para: leandro.paulino@crcmg.org.br
Assunto: Edital de Chamamento de Instrutores

Boa tarde, teria como enviar o edital do Chamamento de Instrutores, eu não o encontrei disponível no
site.
Desde já, agradeço.
Att.: Jaqueline dos Reis Silva
CRCMG: 109821/0-3
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