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

Mauro Vida <mauro.vida@terra.com.br> em nome de Mauro Vida
segunda-feira, 31 de agosto de 2020 12:35
leandro.paulino@crcmg.org.br
ENC: CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2020 - Recurso - Mauro Lúcio Vida
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2020 (17,8 MB); RES: CHAMAMENTO
PÚBLICO Nº 004/2020 (23,6 KB)

Prioridade:

Alta

Sr. Leandro e Comissão de Seleção dos Chamamentos Públicos do CRCMG
Prezados Senhores,
Bom dia.
Venho respeitosamente interpor recurso contra decisão pela minha desclassificação, conforme Resultado de
Julgamento do Chamamento Público Mº 4/2020, que conforme resultado, minha desclassificação se deu por “não
atendimento ao item 2.1, em relação aos documentos constantes das alíneas “h” do item 4. 1 do edital, a qual
transcrevo abaixo:
“....
h) Diploma ou certificado/declaração de conclusão de curso de pós-graduação lato sensu, caso o(s) curso(s)
de interesse esteja(m) listado(s) no Grupo A do Anexo I – Relação de Cursos; ou stricto sensu (mestrado
e/ou doutorado), caso o(s) curso(s) de interesse esteja(m) listado(s) no Grupo B do Anexo I – Relação de
Cursos de pós-graduação lato sensu ou stricto sensu, relacionados à área de conhecimento pretendida;...”
Reafirmo que estes documentos (Diploma ou certificado de pós-graduação lato sensu), foi enviado corretamente, até a
data prevista de abertura dos envelopes , conforme observado no item 08 (Pós-Graduação Mauro Lúcio Vida) da
documentação enviada no dia 19 (vide e-mail anexo).
Ainda nesta linha, conforme observado nos e-mail enviados pelo o Sr. Leandro Paulino, do dia 20/08/2020, as 09:17,
informou que o único documento que não conseguiram abrir/visualizar, era o de atestado de capacidade técnica do “ITG
1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte”, o qual foi reenviado as 09:42, e recebido
pelo remetente as 13:18 (e-mails anexos).
Diante do todo exposto, solicito nova análise dos documentos, em especial, os da letra “h” do item “4.1” do edital,
motivo da minha desclassificação.
Por último, e entendendo não haver motivos para a minha desclassificação face a não apresentação do meu
certificado de pós-graduação lato sensu, solicito o meu credenciamento como instrutor apto a ministrar cursos
presenciais e a realizar gravação de cursos à distância (EAD) aos profissionais de contabilidade registrados no
CRCMG, na capital e em cidades do interior de Minas Gerais, e automaticamente, o cancelamento da minha
desclassificação.(gn)
Aguardo Deferimento.
Cordialmente,
Mauro Lúcio Vida
PS. Fineza acusar o recebimento.
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De: Mauro Vida <mauro.vida@terra.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 19 de agosto de 2020 18:14
Para: 'leandro.paulino@crcmg.org.br' <leandro.paulino@crcmg.org.br>
Assunto: CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2020

Nome: Mauro Lúcio Vida
CPF: 602.854.356-04
Endereço: Rua Contria, nº 505 – Apto. 204 – Prado - Belo Horizonte – MG
– Cep.: 30.411-247
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