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

Leandro Paulino - CRCMG
sexta-feira, 24 de julho de 2020 09:55
'Julio Reis'
RES: Dúvidas sobre o Edital de Instrutores -CHAMAMENTO PÚBLICO Nº
004/2020

Prezado Júlio, bom dia!
Segue abaixo a resposta para suas perguntas:
a) Se eu enviar os documentos de forma eletrônica, esses por serem escaneados, serão considerados como originais
ou eu tenho que escanear uma cópia autenticada? Os documentos serão considerados como originais, uma vez
que o edital não exige cópia autenticada.
b) O curso na modalidade EAD será realizado presencialmente em algum local escolhido pelo CRC e transmitido ao
vivo para os interessados?
Os cursos EAD serão gravados, em local escolhido pelo CRCMG, e depois serão disponibilizados para os
profissionais em plataforma específica.
c) O curso EAD será gravado e poderá ser retransmitido em outras datas? Se isso ocorrer o instrutor será
remunerado pela nova utilização do curso?
O curso ficará gravado e disponibilizado na plataforma por um determinado período.

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 Reis <jcreis1973@gmail.com>
Enviada em: sexta-feira, 24 de julho de 2020 08:51
Para: leandro.paulino@crcmg.org.br
Assunto: Dúvidas sobre o Edital de Instrutores -CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2020
Prezado Leandro,
Tenho as seguintes dúvidas:
a) Se eu enviar os documentos de forma eletrônica, esses por serem escaneados, serão considerados como originais
ou eu tenho que escanear uma cópia autenticada?
b) O curso na modalidade EAD será realizado presencialmente em algum local escolhido pelo CRC e transmitido ao
vivo para os interessados?
c) O curso EAD será gravado e poderá ser retransmitido em outras datas? Se isso ocorrer o instrutor será
remunerado pela nova utilização do curso?
atenciosamente
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Júlio César dos Reis
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