ATA DA 1ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DOS CHAMAMENTOS
PÚBLICOS DO CRCMG
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2020
Às 11h45min, do dia dezesseis de setembro de 2020, reuniram-se na sede do Conselho
Regional de Contabilidade de Minas Gerais, situada na rua Cláudio Manoel, 639, bairro
Savassi, Belo Horizonte/MG, os membros da comissão de seleção dos chamamentos
públicos do CRCMG, designados pela portaria CRCMG nº 016/2020, a fim de analisarem
as documentações relativas ao processo de chamamento público nº 003/2020, para o
cadastro de instituições de ensino para a celebração de termo de parceria com vistas à
concessão de descontos em cursos presenciais ou EAD de graduação em ciências
contábeis e/ou pós graduação, no percentual fixado em contrato sobre os valores das
mensalidades e matrícula, aos profissionais da contabilidade registrados e em situação
regular perante ao CRCMG....................................................................................................
Estavam presentes os seguintes membros da comissão de seleção dos chamamentos
públicos do CRCMG: LEANDRO MAGALHÃES PAULINO, MARIA CHRISTINA DE
OLIVEIRA e SUÉLEN TEIXEIRA DE PAULA.........................................................................
Dando início aos trabalhos, o coordenador da comissão apresentou a documentação da
instituição interessada em celebrar termo de parceria com o CRCMG, denominada
UNYEAD EDUCACIONAL S.A...............................................................................................
Em seguida, foram analisados os documentos enviados pela Instituição Unyead
Educacional S.A., sendo verificado pela comissão que a documentação enviada está em
conformidade

com

as

disposições

do

edital,

sendo

considerada,

portanto,

habilitada................................................................................................................................
Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada às 12h, sendo a presente ata,
após lida e aprovada, assinada pelos membros da Comissão...............................................
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