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"CADASTRO DE PALESTRANTES/INSTRUTORES DO CRCRS" 
 

EDITAL Nº 01/2011 
 

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE 
DO SUL, doravante denominado CRCRS, torna publico, para conhecimento dos 
interessados, que estão abertas as inscrições para o processo de cadastramento de 
palestrantes e instrutores para o Programa de Educação Continuada do CRCRS, visando a 
fiscalização preventiva, conforme condições a seguir estabelecidas. 

 
1. DO OBJETO 

 
1.1 O objetivo é a criação de cadastro para futura contratação de profissionais da área de 
ensino e especialistas em assuntos voltados ao interesse e necessidades dos Contadores e 
Técnicos em Contabilidade, para ministrar palestras, seminários, cursos e outros eventos da 
mesma natureza, visando a atualização, desenvolvimento e aprimoramento contínuo dos 
registrados no CRCRS. 
 

2. DEFINIÇÕES 
 
Para fins deste cadastramento consideram-se: 
 
CRCRS: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO 

GRANDE DO SUL 
DEPARTAMENTO DE 
DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL: 

Departamento do CRCRS responsável pela organização de 
cursos/eventos da entidade, integrantes do Programa de 
Educação Continuada, e que ficará responsável pelo 
recebimento das inscrições, organização e encaminhamento 
para análise.  

CÂMARA DE 
DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL: 

Câmara constituída por Conselheiros do CRCRS com as 
atribuições definidas pelo seu Regimento Interno, em 
especial as relacionadas ao cumprimento do projeto de 
educação continuada – fiscalização preventiva. 

COMISSÃO JULGADORA: Comissão instituída pelo Conselho Diretor, para examinar a 
documentação apresentada nas inscrições, analisá-la e 
julgá-la, apresentando à Presidência relatório final. 

PARTICIPANTE: Profissional interessado em se cadastrar. 
CADASTRADO: Participante que teve sua documentação aprovada, 

passando a integrar o cadastro de professores e instrutores 
do CRCRS. 

 
3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
3.1 - Poderá solicitar seu cadastramento, qualquer profissional que preencha as condições 
estabelecidas no presente Edital. 
 
3.2 - Os nomes aprovados para inclusão no cadastro constituirão um banco de dados para 
futura contratação, não significando o cadastramento qualquer compromisso de que o 
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cadastrado seja contratado, não cabendo, assim, qualquer indenização por parte do CRCRS 
se a contratação não ocorrer. 
 
3.3 - O cadastramento também não gera qualquer obrigação, inclusive, monetária por parte 
do CRCRS aos profissionais que porventura e/ou eventualmente, não sejam convocados a 
prestar serviços ao CRCRS. 
 
3.4 - Da mesma forma, o cadastramento não gera para o cadastrado nenhuma obrigação na 
participação em eventos cuja data e disponibilidade não sejam acordadas entre as partes. 
 

4. PRAZOS 
 
4.1 – A entrega da documentação para participação na seleção para cadastramento deverá 

ser efetivada no horário de expediente do CRCRS, de 2ª a 6ª feira, das 08h30min às 
17h30min. 

 
5. LOCAL DE APRESENTAÇÃO  

  
5.1 – Os documentos deverão ser entregues em envelope fechado, endereçado como 
segue: 
 
AO 
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL 
SELEÇÃO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO 
PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA DO CRCRS 
DOCUMENTAÇAO COMPROBATÓRIA 
NOME DO PARTICIPANTE: 
  
Rua Baronesa do Gravataí, 471 -  Porto Alegre – RS 
CEP 90160-070  
 

6. DO CADASTRAMENTO 
 
6.1 - O instrutor/palestrante será cadastrado, após aprovação nos termos definidos neste 
Edital. 
 
6.2 - O Presidente da Comissão Julgadora nomeará relator, dentre os membros da 
Comissão, para análise do processo e apresentação de parecer, recomendando ou não, o 
cadastramento, podendo ser solicitado o comparecimento do Profissional para eventual 
entrevista. 
 
6.3 - O resultado da análise deverá ser submetida primeiramente à Comissão Julgadora e, 
após, ao Presidente do CRCRS. 
 
6.4 - Caberá à Vice-Presidência de Desenvolvimento Profissional, a definição quanto à 
convocação dos instrutores/palestrantes cadastrados para melhor atendimento ao programa 
de Educação Continuada. 
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6.5 – As palestras desenvolvidas pelo instrutor serão objeto de avaliação qualitativa, que 
servirá como base para futuras contratações. 
 

 6.6 - Caberá à Vice-Presidência de Desenvolvimento Profissional analisar a pertinência e a 
inclusão de conteúdos nas áreas de cada credenciado, considerando-se as necessidades 
do Programa de Educação Continuada do CRCRS e eventuais alterações na Legislação. 
 
6.7 – No caso de o profissional optar por várias áreas e havendo alguma que não esteja de 
acordo com o perfil desejado, caberá à Comissão, com base na análise da experiência 
apresentada, credenciar apenas para as que melhor se enquadrar. 
 
6.8 – A contratação será formalizada em cada caso, quando da definição de palestras ou 
cursos a realizar, com determinado cadastrado. 
 

7. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 
 
O envelope conterá, obrigatoriamente, a "SOLICITAÇÃO DE CADASTRAMENTO E 
FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO" 
conforme ANEXO I, as declarações e os documentos abaixo especificados, mediante cópia 
autenticada. 
A autenticação poderá ser feita na sede do CRCRS, mediante a apresentação dos 
documentos originais. 

 
7.1 – DOCUMENTOS PESSOAIS 
 
a) Cédula identidade; 
b) CPF; 
c) Inscrição no INSS (se autônomo); 
d) Inscrição no PIS/PASEP; 
e) Comprovante de endereço (preferencialmente conta de luz, água ou telefone); 
f) Comprovante de registro no Órgão Fiscalizador da Profissão; 
g) Inscrição na Prefeitura Municipal; 
h) Declaração de expressa concordância com os termos do Edital. 
 
Caso o participante possua empresa, em cujo objeto esteja inclusa a realização de cursos, 
poderá remeter: 
h) Razão social; 
i) CNPJ; 
j) Cópia do contrato social; 
h) Comprovante de endereço da emprsa (preferencialmente conta de luz, água ou telefone). 
 
Obs.: No caso de pagamento dos honorários mediante Nota Fiscal emitida pela Empresa da 
qual o contratado faz parte, o pagamento somente poderá ser realizado após a 
apresentação das negativas do INSS e do FGTS. 
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7.2 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 
7.2.1. Curriculum Vitae especificando a experiência nas áreas a serem indicadas, atendendo 
os seguintes itens: 
 
a) Experiência como Instrutor ou docente; 
b) Atual atividade profissional; 
c) Formação acadêmica completa e concluída; 
d) Aprimoramento profissional na área em que atua e cursos ou palestras que pretende 
ministrar; 
e) Pós-Graduação concluída; 
f) Participação em Congressos e Convenções relativos à profissão; 
g) Docência; 
h) Produção intelectual. 
 
7.2.2. Anexar Comprovante ou Declaração original ou em cópia autenticada, em papel 
timbrado de Entidades, Instituições de Ensino ou Empresas nas quais já tenha prestado 
serviços como Palestrante, Instrutor, Professor, com as seguintes informações: 
 
a) Período e carga horária; 
b) Tipo de atividade e tema abordado (palestra, seminário, evento) 
 

8. ÁREAS DE INTERESSE 
 
8.1 - Os interessados deverão identificar as áreas (máximo de 4), conforme tabela abaixo 
incluindo as seguintes informações para cada uma: 
 
a) Temas 
b) Carga Horária mínima 
c) Objetivo 
d) Programa 
e) Metodologia 
f) Recursos necessários 
 
(Áreas) 
 
1) Auditoria Interna e Externa 
2) Balanço social e Responsabilidade Social 
3) Contabilidade de Cooperativas 
4) Contabilidade de Custos 
5) Contabilidade e Mercado de Capitais 
6) Contabilidade e Negócios Internacionais 
7) Contabilidade Financeira 
8) Contabilidade Geral 
9) Contabilidade Gerencial 
10) Contabilidade Industrial 
11) Contabilidade Internacional 
12) Contabilidade para o Terceiro Setor 
13) Contabilidade Pública 
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14) Contabilidade Rural 
15) Controladoria 
16) Didática e Metodologia do Ensino Contábil 
16) Direito Empresarial 
17) Legislação da Profissão Contábil 
18) Legislação Fiscal e Tributária 
19) Legislação Trabalhista e Previdenciária 
20) Perícia/Mediação/Arbitragem 
21) Planejamento Estratégico e Empresarial 
22) Redação de Relatórios Contábeis 
23) Sistemas Contábeis e Tecnologia da Informação 
 
8.2 - O material didático (apostila), apresentado quando da realização do curso, será 
analisado pela Vice-Presidência do Desenvolvimento Profissional, podendo o programa 
sofrer inclusões ou exclusões de tópicos, de comum acordo entre as partes.  
 Após a análise, e devidos acertos, o material deverá ser disponibilizado pelo 
instrutor, em meio eletrônico (arquivo PDF), com a necessária antecedência. 
 

9. DAS CIDADES 
 
 Os credenciados poderão ser utilizados para treinamento em todo o Estado do Rio 
Grande do Sul. 
 

10. DOS IMPEDIMENTOS 
 
10.1 – Não poderão apresentar proposta na seleção para cadastramento: 
 
a)  Conselheiros, Delegados e membros de Comissões de Estudos do CRCRS, 
empregados do Sistema CFC/CRCs e qualquer pessoa, física ou jurídica, que com eles 
mantenham vínculo empregatício ou de sociedade; 
b)  Cônjuges e parentes, até terceiro grau, de Conselheiros, Delegados, membros de 
Comissões de Estudos e empregados do CRCRS. 
 

11. DOS HONORÁRIOS PROFISSIONAIS 
 
 Os honorários serão de até R$ 100,00 (cem reais), por hora-aula, que será 
considerada de 60 minutos. 
 
Nota: No caso de autônomos, do total dos honorários serão retidos os encargos relativos ao 
INSS, ISS, IRRF, se aplicáveis. No caso de Pessoa Jurídica serão efetuadas as retenções 
previstas em lei. 

11.1 No mês em que prestar serviços, deverá o contratado(a), apresentar comprovantes de 
pagamentos da fonte pagadora, como segurado empregado, ou declaração, sob as penas 
da lei, de que é segurado empregado, constando valor sobre o qual é descontado a 
contribuição para o INSS naquela atividade, ou que a remuneração recebida atingiu o limite 
máximo do salário contribuição, identificando com a razão social e o nº do CNPJ, da 
empresa ou empresas, referente à competência anterior ao da prestação dos serviços. 
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11.2 A não comprovação do acima estipulado acarretará o desconto previdenciário de 11% 
sobre o valor dos honorários.  
 

12. DAS DESPESAS 
 
12.1 – Para pagamento das despesas de hospedagem, alimentação e transporte, quando 
for o caso, serão utilizadas as normas e critérios da Res. CRCRS nº 437/05. 
 

13. DAS RESPONSABILIDADES DO CADASTRADO 
 
13.1 - Comparecer ao local de realização do curso 15 (quinze) minutos antes do início da 
atividade para a adequação dos recursos instrucionais; 
 
13.2 - Cumprir os horários estabelecidos, o cronograma, carga horária de cada 
curso/palestra e respeitar a seqüência das atividades; 
 
13.3 - Elaborar o conteúdo do material para acompanhamento da atividade, incluindo a 
bibliografia ao final e encaminhar material didático, ao CRCRS, com, no mínimo, 20 dias de 
antecedência da realização do evento, para sua reprodução. 
 
13.4 - Zelar pelos equipamentos disponibilizados no local da atividade. 
 

14. DOS DEVERES DO CONTRATADO  
 
14.1 - Zelar por sua reputação pessoal e profissional, respeitando o Código de Ética, 
pertinente à sua formação profissional; 
 
14.2 - Empenhar-se, permanentemente, em seu aperfeiçoamento pessoal e profissional, 
buscando capacitação e atuando de acordo com os programas/projetos determinados pelo 
CRCRS; 
 
14.3 - Evitar opiniões ou sugerir medidas sobre assuntos nos quais não esteja seguro e 
confiante dos dados que dispõe; 
 
14.4 - Utilizar trajes e linguagem adequados quando da realização dos serviços utilizando-se 
de bom senso, levando sempre em conta o tipo de trabalho que irá executar, o público com 
o qual estará em contato e os hábitos da região onde prestará serviço; 
 
14.5 - Cumprir a agenda e programa acordados com o CRCRS; 
 
14.6 - Utilizar material (apostilas, apresentação) previamente aprovado pelo CRCRS; 
 
14.7 - Manter, em relação aos demais cadastrados, cordialidade e respeito, bem como com 
relação aos funcionários do CRCRS, Conselheiros, Delegados e participantes do evento; 
 
14.8 - Não fazer propaganda e divulgação de livros, produtos, serviços e outros, salvo com 
aprovação prévia do CRCRS. 
 



 
 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL 
 

ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA PROFISSÃO CONTÁBIL 
 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

Rua Baronesa do Gravataí, 471 – Porto Alegre-RS – CEP 90160-070 – Fone/fax (0**51) 3228-7999  
E-mail: crcrs@crcrs.org.br     –    Internet: http://www.crcrs.org.br 

 

14.9 – Autorizar a filmagem e o uso de sua imagem, quando em atividade contratada pelo 
CRCRS, para divulgação de matérias de interesse contábil, pelos meios disponíveis pelo 
Órgão. 
 

15. DAS RESPONSABILIDADES DO CRCRS  
15.1 - Definir os temas que melhor atendam ao interesse e a necessidade de 
aperfeiçoamento do profissional da Contabilidade; 
 
15.2 - Promover a divulgação da atividade; 
 
15.3 - Designar representante e coordenar os trabalhos nas cidades onde serão realizados 
os eventos, colocando à disposição do instrutor recursos audiovisuais previamente 
solicitados; 
 
15.4 - Fazer a inscrição e o controle dos participantes, encaminhando o material preparado 
pelo palestrante para distribuição; 
 
15.5 - Subsidiar o deslocamento do instrutor de acordo com as regras constantes deste 
Edital; 
 
15.6 - Efetuar pagamento dos honorários e demais despesas do instrutor, de acordo com o 
estipulado neste Edital; 
 
15.7 - Encaminhar resultado da avaliação da atividade ao Palestrante. 
 

16. DISPOSIÇÕES FINAIS 
16.1 – O CRCRS, a seu exclusivo critério, poderá estabelecer valores e efetuar cobrança de 
inscrições nos eventos a serem programados, não estando vinculados estes valores aos 
honorários praticados pelos instrutores cadastrados. 
 
16.2 – O CRCRS poderá efetuar convênio ou acordo operacional com a Fundação Brasileira 
de Contabilidade – FBC - para a realização de eventos, cursos e palestras, podendo, neste 
caso, a FBC se valer do cadastro de instrutores do CRCRS, com os pagamentos sendo 
realizados pela mencionada entidade, com obediência aos mesmos critérios constantes 
deste Edital. 
 
16.3 - As informações relativas ao processo de cadastramento de que trata o presente 
Edital, serão divulgadas na página do CRCRS: www .crcrs.org. br 
 
16.4 - Quaisquer  informações e esclarecimentos adicionais relacionados com este Edital, 
deverão ser encaminhados, por escrito, ao Departamento de Desenvolvimento Profissional, 
à  Rua Baronesa do Gravataí, 471 – Porto Alegre-RS – CEP 90160-070 – Fone/fax (0**51) 
3254-9400, E-mail: luciane@crcrs.org.br. As respostas serão encaminhadas ao interessado 
e disponibilizadas na página do CRCRS, no seguinte endereço: http://www.crcrs.org.br.   
 
16.5 - Não serão atendidas solicitações verbais. 
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16.6 - O CRCRS poderá, a qualquer tempo, desclassificar o PARTICIPANTE por despacho 
fundamentado, sem direito a indenização ou ressarcimento de qualquer natureza e sem 
prejuízo de outras sanções cabíveis, se tiver notícia de fato ou circunstância anterior ou 
posterior a análise dos documentos, que desabone a idoneidade ou capacidade técnica do 
PARTICIPANTE. 
 
16.7 – O cadastramento será por tempo indeterminado, podendo, periodicamente, o 
CRCRS, complementá-lo, mediante a necessária divulgação. 

 
 
 
 

Porto Alegre, 30 de março de 2011. 
 
 
 
 
 

Contador ZULMIR BREDA 
Presidente do CRCRS 
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ANEXO I 
 

SOLICITAÇÃO DE CADASTRAMENTO E 
FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 

 

01 – NOME:  
 
02 – ENDEREÇO RESIDENCIAL 
 
03 – BAIRRO:   CIDADE/UF:   CEP: 
 
04 – ENDEREÇO COMERCIAL 
 
05 – BAIRRO:   CIDADE/UF:   CEP: 
 
06 – F. RESIDENCIAL: (    )     F. COMERCIAL: (    ) 
 
FAX: (    )      E-MAIL:   
 
07 –RG.:     CPF.:      CEL.:  
 
Nº INSC. INSS:      PIS/PASEP: 
 
REGISTRO NO ÓRGÃO DE CLASSE: 
 
08 – QUANTIDADE DE FOLHAS APRESENTADAS NO ENVELOPE (DOCUMENTAÇÃO 
PARA HABILITAÇÃO), NUMERADAS DE _______A_______: 
 
-CÓPIAS AUTENTICADAS:     __________(___________________________) FLS. 
 
-CÓPIAS S/AUTENTICAÇÃO: __________(___________________________) FLS. 
 
-ORIGINAIS                            : __________(___________________________) FLS. 
 
09 – TITULAÇÃO:  
 
- FORMAÇÃO ACADÊMICA (GRADUAÇÃO): __________________________ 
 
- FORMAÇÃO ACADÊMICA (PÓS-GRADUAÇÃO) 
 
(   ) Especialista em_________________________ 
 
(   ) Mestre em _____________________________ 
 
(   ) Doutor em _____________________________ 
 
- ATUAL ATIVIDADE PROFISSIONAL: _________________________________________ 
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10 – ÁREAS DE INTERESSE: (MARCAR 4 OPÇÕES) 
 
(   ) Auditoria Interna e Externa 
(   ) Balanço social e Responsabilidade Social 
(   ) Contabilidade de Cooperativas 
(   ) Contabilidade de Custos 
(   ) Contabilidade e Mercado de Capitais 
(   ) Contabilidade e Negócios Internacionais 
(   ) Contabilidade Financeira 
(   ) Contabilidade Geral 
(   ) Contabilidade Gerencial 
(   ) Contabilidade Industrial 
(   ) Contabilidade Internacional 
(   ) Contabilidade para o Terceiro Setor 
(   ) Contabilidade Pública 
(   ) Contabilidade Rural 
(   ) Controladoria 
(   ) Didática e Metodologia do Ensino Contábil 
(   ) Direito Empresarial 
(   ) Legislação da Profissão Contábil 
(   ) Legislação Fiscal e Tributária 
(   ) Legislação Trabalhista e Previdenciária 
(   ) Perícia/Mediação/Arbitragem 
(   ) Planejamento Estratégico e Empresarial 
(   ) Redação de Relatórios Contábeis 
(   ) Sistemas Contábeis e Tecnologia da Informação 
 
11 – OPÇÃO DE CIDADES: (INDIQUE AS CIDADES DE SUA PREFERÊNCIA) 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
Eu, _______________________________________________solicito meu cadastramento 
como instrutor do CRCRS, e declaro verdadeiras as informações prestadas nesta 
solicitação, bem como as constantes da documentação anexa, e declaro ter conhecimento e 
estar de acordo com os termos do Edital 01/2011. 
 
Data: ______/______/______ 
 
 
Assinatura do Participante: ________________________________ 
 

Este formulário destina-se ao controle da documentação entregue, devendo ser 
anexado aos documentos de solicitação de cadastramento. 

 
 


