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RES: DÚVIDA SOBRE EDITAL 004/2020 - EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO

Prezado Júlio, bom dia!
Conforme previsto na alínea i do item 4 do Edital, é necessário apresentar o atestado de capacidade técnica ou
declaração emitidos e assinados pela instituição de ensino superior, que comprove a experiência relacionada aos
cursos que pretende ministrar, com indicação das disciplinas que leciona ou já lecionou, podendo, ainda, anexar o
plano de ensino para detalhar tais disciplinas.
Nesse sentido, esse documento não pode ser substituído pela carteira de trabalho.

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: Julio Mendes <JCesarMendes@hotmail.com>
Enviada em: quarta-feira, 22 de julho de 2020 18:58
Para: leandro.paulino@crcmg.org.br
Assunto: DÚVIDA SOBRE EDITAL 004/2020 - EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO

Prezados, boa noite.
Tudo bem?
Sobre o edital número 004/2020, "CREDENCIAMENTO de instrutores para o Programa de Educação

Profissional Continuada do CRCMG", no itém 4. DA DOCUMENTAÇÃO, letra 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 ;
No meu caso, uma das minhas atividades, eu ministro aula (professor faculdade), além, de palestras de alguns temas
ofertados nesse edital. Com isso, a carteira de trabalho, consta os vínculos com faculdades e, tenho declaração onde
constam as disciplinas ministradas e também a carga horária de cada disciplina. Esses documentos atendem a
documentação da letra "I" ?
Fico no aguardo.
Desde ja, agradeço a atenção
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