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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS

Academia de Bombeiros Militar

 
Belo Horizonte, 05 de outubro de 2022.

  

ANEXO II - EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO  nº 01/2022 (53424311)

MODELO DE REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO

 

LOGOMARCA / NOME DA EMPRESA / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO DA EMPRESA

 

Belo Horizonte, ___ de _______de 2022.

 

Ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG),

À Academia de Bombeiros Militar (ABM),

A empresa(_______)tem interesse em realizar avaliações psicológicas dos candidatos
classificados em concursos públicos realizados pelo CBMMG. Assim, vem requerer seu credenciamento,
conforme documentação anexa.

A empresa                     , declara:

1. Ter conhecimento    e cumprir todos os termos constantes no Edital de
Chamamento Público para Credenciamento nº            /       , publicado no Diário
Oficial de Minas Gerais nº       , de / /2022.

2. Ter conhecimento e estar sujeita às normas técnicas emi�das pelo Conselho
Federal de Psicologia – CFP e Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais
(CRP- 04);

3. Ter conhecimento que a aplicação dos testes psicológicos deverá ocorrer em
horário comercial, inclusive aos sábados, domingos e feriados;

4. Ter conhecimento da minuta do contrato a ser assinado com o CBMMG, caso
venha a ser credenciada;

5. Dispor de pessoal técnico especializados na realização de exames e avaliações
psicológicas (especificar o responsável técnico da empresa);

6. Dispor dos seguintes recursos logís�cos: (especificar as instalações,
equipamentos e materiais disponíveis os quais serão vistoriados pela comissão
técnica);

7. Prestar os serviços na cidade de Belo Horizonte/MG e, também, possuir sede
e/ou unidade administra�va com representante legal nesta cidade;

8. Anexar ao requerimento as documentações, exigidas para o credenciamento
constante no Edital de Chamamento Público para Credenciamento: (listar toda a
documentação);

9. O endereço eletrônico para contato da empresa de
psicologia_____________________.
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Nestes termos, pede deferimento.

 

Assinatura e carimbo do (s) responsável(is).

Documento assinado eletronicamente por Andiara Beatriz Ribeiro Miranda, Major, em 20/10/2022,
às 15:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 54213536
e o código CRC BB7ACF21.

Referência: Processo nº 1400.01.0030086/2022-37 SEI nº 54213536

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

