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1 Introdução 

O Projeto BRA/09/G31 “Transformação de Mercado de Eficiência Energética no Brasil” (Projeto 3E) 
tem o objetivo de influenciar e desenvolver o mercado de eficiência energética em edificações 
comerciais e públicas, contribuindo para economia de energia e para a redução de emissões de gases 
de efeito estufa- GEE. 

O Projeto é executado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), por meio da Secretaria de Mudanças 
Climáticas e Qualidade Ambiental (SMCQ), em cooperação com o Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD). O financiamento do Projeto é realizado pelo Fundo Global para o Meio 
Ambiente (GEF- sigla em inglês) e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). 

A importância da eficiência energética é reconhecida hoje nos vários setores de atividade – acadêmico, 
governamental, empresarial – como um mecanismo de redução de custos e impacto ambiental. No 
entanto, ainda é grande o potencial para a penetração de ações de eficiência energética. Uma das 
barreiras que ainda dificultam a maior implementação de ações de eficiência energética é a falta de 
confiança no seu resultado efetivo, que é aferido por meio da medição e verificação dos resultados 
gerados por um projeto de eficiência energética.  

A confiabilidade da M&V é cumprida pela aderência ao PIMVP – Protocolo Internacional de Medição 
e Verificação de Performance que foi criado nos anos 1990 para promover a indústria de ESCOs 
(Empresas de Serviços de Conservação de Energia e os contratos de performance. O PIMVP é traduzido 
em 15 línguas e utilizado em mais de 100 países, também sendo adotado no Brasil como metodologia 
padrão para atividades de medição e verificação dos resultados de projetos de eficiência energética.  

O Programa de Eficiência Energética (PEE) da ANEEL é a principal fonte de recursos para ações de 
eficiência energética no Brasil hoje, destinando em média R$ 400 milhões anualmente, por meio das 
concessionárias de energia, às ações e aos projetos de eficiência energética em todos os setores. A 
ANEEL, que regula e coordena o Programa de Eficiência Energética, adota o PIMVP da EVO como base 
para aferição dos resultados de seu programa.  

Com vistas à ampliação do acesso serviços de eficiência energética e financiamento comercial para o 
setor de edificações públicas, o Projeto 3E apoia o fortalecimento de iniciativas públicas existentes 
como o PEE da ANEEL.  Neste sentido, a ampliação do número de profissionais com Certificação 
Internacional de Profissional em Medição & Verificação (CMVP, EVO) e de profissionais capacitados 
para aplicação do Guia de Medição e Verificação do PEE da ANEEL influi diretamente no 
aprimoramento dos resultados e impactos do PEE.  

A empresa ANIMA foi contratada pelo Ministério de Meio Ambiente e PNUD, no âmbito do Projeto 3E, 
para realizar um total de 12 (doze) treinamentos sobre medição e verificação. Destes, quatro 
contemplam o programa oficial para CMVP, incluindo exame, e oito são específicos para aplicação do 
Guia de M&V da ANEEL. 

 

Os cursos e processos de inscrição são objeto de editais específicos. A programação prevista1 é 
apresentada a seguir: 

 

                                                           
1 Sujeita a alterações nas datas e locais indicados. 
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Tabela 1. Calendário – cursos Guia PEE 

TREINAMENTO DATA LOCAL 

GUIA PEE 05 6 a 8 jun.2017 Florianópolis/SC 

GUIA PEE 06 20 a 22 jun.2017 Salvador/BA 

GUIA PEE 07 4 a 6 jul.2017 Campo Grande/MS 

GUIA PEE 08 18 a 20 jul.2017 Recife/PE 

Tabela 2. Cursos realizados ou com processos de seleção concluídos 

TREINAMENTO DATA LOCAL 

CMVP 01 6 a 9 dez.2016 São Paulo/SP 

CMVP 02 7 a 10 fev.2017 Brasília/DF 

CMVP 03 21 a 24 mar.2017 Recife/PE 

CMVP 04 17 a 20 abr.2017 Porto Alegre/RS 

GUIA PEE 01 13 a 15 dez.2016 São Paulo/SP 

GUIA PEE 02 13 a 15 fev.2017 Brasília/DF 

GUIA PEE 03 4 a 6 abr.2017 Porto Alegre/RS 

GUIA PEE 04 9 a 11 mai.2017 Rio de Janeiro/RJ 

1.1 Calendário 

Este edital compreende dois módulos, contemplando cada módulo dois cursos do Guia PEE ANEEL. 
Em cada módulo, cada candidato só poderá se candidatar a um dos cursos. 

As datas para as etapas do processo de seleção e realização cursos objeto deste Edital estão no quadro 
a seguir. 

Tabela 3. Calendário – Módulo 05 

AÇÃO DATA 

Publicação do Edital e prazo inicial para recebimento de inscrições 13/04/2017 

Prazo final para recebimento de inscrições 07/05/2017 

Divulgação da lista preliminar de selecionados 12/05/2017 

Prazo para apresentação de recursos 14/05/2017 

Divulgação da lista final de selecionados, após recursos 17/05/2017 

Confirmação de inscrição e envio de Declaração de Responsabilidade 21/05/2017 

GUIA PEE 05 – Florianópolis SC 06 a 08/06/2017 

GUIA PEE 06 – Salvador BA 20 a 22/06/2017 
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Tabela 4. Calendário – Módulo 06 

AÇÃO DATA 

Prazo inicial para recebimento de inscrições 10/05/2017 

Prazo final para recebimento de inscrições 26/05/2017 

Divulgação da lista preliminar de selecionados 05/06/2017 

Prazo para apresentação de recursos 07/06/2017 

Divulgação da lista final de selecionados, após recursos 12/06/2017 

Confirmação de inscrição e envio de Declaração de Responsabilidade 14/06/2017 

GUIA PEE 07 – Campo Grande MS 04 a 06/07/2017 

GUIA PEE 08 – Recife PE 18 a 20/07/2017 

 

Os custos com inscrição, instrutores e material didático serão integralmente arcados pelo Projeto 3E. 
Os participantes serão responsáveis pelos custos de logística (deslocamentos, hospedagens, 
refeições). 

A seleção dos participantes nos cursos será feita pela análise de documentação encaminhada pelos 
candidatos, conforme termos especificados neste Edital. É fundamental que os candidatos assumam 
o compromisso de apresentar documentação completa e fidedigna. Uma vez selecionados, devem 
igualmente assumir o compromisso de participar integralmente das atividades por meio de Declaração 
de Responsabilidade (a ser enviada pela Anima), com dedicação compatível ao conteúdo do curso. 

Todos os treinamentos são apresentados em português do Brasil. 

1.2 Local 

Os treinamentos serão realizados nas cidades indicadas, em locais a serem confirmados.  

1.3 Horários 

De 8:00 às 18:00 (curso) 

1.4 Comunicação 

Toda comunicação relativa a este Edital deve ser realizado com a ANIMA, pelos seguintes contatos: 

Email: treinamentopnud@animaprojetos.com.br 

Telefones: (21) 2721 4678 / 99923 4280 

 

mailto:treinamentopnud@animaprojetos.com.br
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2 Curso Guia PEE 

2.1 Descrição geral 

O treinamento contempla a apresentação dos conceitos de M&V, como descritos no PIMVP®, e a 
aplicação das ferramentas que integram o “Guia de M&V” da ANEEL. 

O curso utiliza exercícios e exemplos práticos, utilizando modelos e planilhas do Guia de M&V. Serve 
também como importante recurso para futura certificação CMVP®. 

2.2 Carga horária 

O curso tem duração total de 24 (vinte e quatro) horas, sendo aplicado em três dias consecutivos. 

2.3 Número de vagas 

22 (vinte e duas). 

2.4 Conteúdo 

O conteúdo do curso é: 

 A importância da eficiência energética em edificações comerciais e públicas;  

 Identificação de oportunidades para projetos de eficiência energética;  

 Os procedimentos para as chamadas públicas de Projeto do PPE da ANEEL;  

 Programas de eficiência energética (ANEEL) e etapas de desenvolvimento de projetos; 

 Conceitos de M&V: a questão da M&V; terminologia da M&V (conceitos); 

 Exemplos: exemplos de M&V nas várias opções; exemplos da turma 

 A M&V no PEE: histórico; requisitos; abordagem atual e futura 

 Estatística para a M&V 

 Planilhas do PEE: iluminação em baixa renda; refrigeração em baixa renda; condicionamento 
ambiental 

 Questões de M&V 

 Avaliação prática de medição, incluindo instrumento e bancada de teste; 

2.5 Pré-requisitos 

Pelo menos um dos requisitos abaixo: 

 Graduação universitária plena. 



 

EDITAL IV – TREINAMENTOS EM M&V - GUIA PEE 

 Graduação como tecnólogo ou técnico (mínimo de 3 anos de duração do curso) reconhecido. 
Adicionalmente, no mínimo 3 (três) anos de experiência em eficiência energética, 
gerenciamento de energia, predial ou industrial ou medição e verificação. 

 No mínimo 5 (cinco) anos de experiência comprovada em eficiência energética, gerenciamento 
de energia, predial ou industrial ou medição e verificação. 

 Ser funcionário de concessionária de distribuição de eletricidade, e atualmente alocado no 
gerenciamento ou execução de programas de eficiência energética. 

2.6 Recursos necessários 

O participante deve portar microcomputador com planilha eletrônica. 

2.7 Certificados 

Será fornecido certificado de participação no curso, aos que frequentarem 100% (cem por cento) das 
aulas. 
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3 Procedimento para inscrição 

3.1 Envio de documentação (mandatório) 

As solicitações de inscrição deverão ser submetidas pelo profissional candidato para o e-mail 
treinamentopnud@animaprojetos.com.br. O email deve indicar no assunto o código do curso 
pretendido (ex: "Inscrição Guia 05"). 

Devem ser observadas as datas dos prazos iniciais e finais para recebimento de inscrições 
correspondentes a cada um dos módulos. É solicitado que inscrições para o Módulo 06 sejam 
encaminhadas somente a partir da data indicada na Tabela 4 (10/05/2017). 

Os documentos solicitados deverão ser apresentados em meio digital em formato PDF, e reunidos em 
um arquivo compactado por cada candidato. Caso este arquivo compactado resulte em tamanho 
superior a 10 MBytes, devem ser gerados múltiplos arquivos compactados e enviados em mensagens 
individualizadas. 

Na solicitação da inscrição, devem ser encaminhados obrigatoriamente: 

 Formulário principal (descrito no item 3.1.1); 

 Documentos comprobatórios de experiência acadêmica e profissional, que servirão para 
pontuação (descritos no item 3.1.2). 

3.1.1 Formulário Principal 

O formulário deve ser preenchido no arquivo eletrônico, impresso e assinado. Após assinatura, deve 
ser digitalizado em formato PDF e encaminhado junto com os demais documentos solicitados no ato 
da solicitação de inscrição. O candidato deve observar o formulário correspondente ao módulo a que 
se candidata. 

Os campos para preenchimento e observações são apresentados abaixo. Onde há indicação de 
“seleção”, utilizar lista suspensa (não introduzir outros valores). 

Tabela 5. Preenchimento do Formulário Principal 

CAMPO DESCRIÇÃO OBSERVAÇÕES 

1 NOME COMPLETO - 

2 CPF OU PASSAPORTE 
CPF é preferível. 

Para candidatos que não possuam CPF, indicar número do passaporte. 

3 TELEFONES DE CONTATO 
Indicar código de área e país (se fora do Brasil). 

Pode ser indicado mais de um número de telefone de contato. 

4 EMAIL DE CONTATO Pode ser indicado mais de um email de contato. 

5 CURSO DESEJADO Indicar curso a que se candidata. 

6 NOME DA EMPRESA Caso seja profissional autônomo, indicar esta condição. 

7 CNPJ DA EMPRESA 

CNPJ da empresa empregadora ou em que o candidato possua 
participação societária. 

Caso seja profissional autônomo, não é necessário o preenchimento. 

mailto:treinamentopnud@animaprojetos.com.br
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CAMPO DESCRIÇÃO OBSERVAÇÕES 

8 TIPO DE EMPRESA Tipo da empresa à qual está vinculado, conforme lista. 

9 FORMAÇÃO ACADEMICA 

Indicar separadamente formação em nível superior e técnico ou 
tecnólogo. 

Priorizar áreas indicadas em lista, no caso de mais de uma formação. 

10 TEMPO DE GRADUAÇÃO 
Considerar ano atual – anos de formatura da graduação mais antiga, no 

nível médio ou superior, que servirá de referência à formação 
acadêmica. 

11 
EXPERIÊNCIA EM 

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

Tempo acumulado em atividades diretamente ligadas à eficiência 
energética. Como alternativa, pode haver indicação de número de 

projetos em que participou. 

12 
EXPERIÊNCIA EM MEDIÇÃO 

E VERIFICAÇÃO 

Tempo acumulado em atividades diretamente ligadas à medição e 
verificação. Como alternativa, pode haver indicação de número de 

projetos em que participou. 

13 PARTICIPAÇÃO EM CPP 
Experiência na participação em CPP – Chamada Pública de Projeto, com 

projeto selecionado ou contratado. 

14 GÊNERO Indicação de gênero. 

15 ETNIA Indicação de etnia, segundo critérios do IBGE. 

16 LOCAL DE TRABALHO Indicação de cidade e UF em que trabalha, conforme CNPJ apresentado. 

 

3.1.2 Documentos comprobatórios 

Como indicado, é obrigatório o envio dos documentos comprobatórios de formação e experiências 
profissionais. 

Para cada critério de avaliação, os documentos aceitos são os seguintes: 

 

Tipo de empresa 

Documento aceito: Cartão do CNPJ 

Para a categoria “Prestadores de Serviço”, deve constar como atividade econômica principal no Cartão 
do CNPJ atividade compatível com a prestação de serviços de eficiência energética (por exemplo, 
serviços de engenharia ou assessoria). 

O não envio do Cartão do CNPJ classificará o candidato, automaticamente, na categoria “Autônomo”. 

 

Formação acadêmica e tempo de graduação 

Documentos aceitos: 

Diploma de graduação em nível superior ou médio 

Registro em entidade profissional (com data de graduação ou registro indicada) 

Apenas os diplomas de graduação serão considerados. Não devem ser enviados diplomas de cursos 
de pós-graduação ou extensão. 

Candidatos que possuam formações em níveis médio e superior devem indicar apenas uma formação. 
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Experiência em eficiência energética e experiência em medição e verificação 

Documento aceito: atestado de serviço executado (concluído), emitido por cliente final (consumidor 
ou contratante dos serviços), com indicação do período de execução e participação do profissional 
candidato. Caso o atestado fornecido por cliente não indique o nome do profissional candidato, deve 
ser apresentada adicionalmente carta da empresa empregadora vinculando o profissional candidato 
aos serviços indicados em atestado. 

Para candidatos que sejam funcionários de concessionárias ou consumidores, exclusivamente, será 
admitido como comprovação de experiência declaração da empresa empregadora. 

Não são aceitas ARTs, CATs ou outros documentos, mesmo que expedidos por entidades profissionais, 
sem correspondentes atestados de serviços executados. Também não são aceitos currículos 
profissionais ou acadêmicos (Lattes), como comprovação de experiência. 

Para os efeitos desta avaliação, por “eficiência energética” são entendidos serviços que contemplem 
diagnóstico (ou auditoria) energética, concepção ou projeto de sistemas voltados à eficiência 
energética de uma instalação ou sistema. Não serão considerados serviços como fiscalização, 
fornecimento de equipamentos ou construção de sistemas, ainda que eficientes, que não estejam 
associados a alguma atividade de análise e identificação de soluções. 

Em “eficiência energética” estão incluídas atividades relacionadas à concepção ou instalação de 
projeto de sistemas para geração de energia a partir de fontes incentivadas, conforme definidas no 
PROPEE – Procedimentos do Programa de Eficiência Energética (ANEEL). 

De forma análoga, por “medição e verificação” são entendidas atividades orientadas à determinação 
das economias de energia de um projeto. Não serão consideradas atividades como simples medição 
de parâmetros elétricos ou medição de qualidade de energia. 

 

Participação em CPP (Chamada Pública de Projetos) no âmbito do PEE da ANEEL 

Documento aceito: declaração da concessionária, com indicação de seleção de projeto ou contrato 
para execução do projeto. 

Como alternativa, será aceita imagem de página da concessionária com indicação de seleção ou 
contratação de projeto, acompanhada de declaração da empresa executante de que o profissional 
candidato integrou equipe responsável pelo projeto. 

 

Os campos 14 e 15 do Formulário Principal são autodeclaratórios e dispensam comprovação. 

3.1.3 Análise documental 

A ANIMA enviará mensagem confirmando o recebimento da documentação requerida para inscrição. 
Se em até 24 (vinte e quatro) horas após o envio da documentação pelo candidato não houver esta 
confirmação, a mensagem original deve ser reencaminhada para o email 
treinamentopnud@animaprojetos.com.br conforme especificado no item 3.1 deste Edital. 
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3.2 Processo Seletivo 

Como indicado, cada profissional poderá se candidatar a apenas um dos cursos oferecidos em cada 
módulo. 

3.2.1 Pontuação e Critérios de seleção  

As solicitações de inscrição recebidas serão processadas e avaliadas segundo pesos individuais para os 
campos 7 a 13 da Tabela 5, e notas específicas em função da resposta apresentada. 

Os pesos para cada um dos critérios são abaixo propostos: 

 TIPO DE EMPRESA: 10 

 FORMAÇÃO: 10 

 TEMPO DE GRADUAÇÃO: 5 

 EXPERIÊNCIA EM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: 10 

 EXPERIÊNCIA EM M&V: 5 

 PARTICIPAÇÃO EM CPP (CHAMADA PÚBLICA DE PROJETOS) do PEE: 5 

Os quadros a seguir apresentam as notas que serão consideradas na avaliação dos candidatos, 
considerados os documentos comprobatórios encaminhados no pedido de inscrição. 

Tabela 6. Notas para os critérios 

TIPO DE EMPRESA GUIA PEE 

Prestador de serviço 10 

Poder público, 
universidade ou outra 
instituição de ensino 

10 

Concessionária 10 

Consumidor 8 

Autônomo 8 

 

FORMAÇÃO GUIA PEE 

Engenharia elétrica, 
mecânica ou de produção 

10 

Engenharia (outra) 8 

Nível superior (outro) 6 

Eletrotécnico ou técnico 
mecânico 

6 

Técnico (outro) 4 

Outra formação média 2 
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TEMPO DE GRADUAÇÃO GUIA PEE 

< 1 ano 0 

1-3 anos 4 

4-6 anos 7 

> 6 anos 10 

 

EXPERIÊNCIA EM 
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

GUIA PEE 

0 (nenhuma) 0 

Participação em até 2 
projetos 

4 

Participação em 3 até 6 
projetos 

7 

Participação em 7 ou mais 
projetos 

10 

 

EXPERIÊNCIA EM MEDIÇÃO 
E VERIFICAÇÃO 

GUIA PEE 

0 (nenhuma) 0 

Participação em até 2 
projetos 

4 

Participação em 3 até 6 
projetos 

7 

Participação em 7 ou mais 
projetos 

10 

 

PARTICIPAÇÃO EM CPP DO 
PEE 

GUIA PEE 

Participante (projeto 
selecionado ou contratado) 

10 

Nunca participou 0 

 

3.2.2 Classificação final 

A partir das informações do Formulário Principal e verificação dos documentos comprobatórios, será 
calculada a pontuação de cada candidato. 

Candidatos que trabalhem em cidade situada na mesma região geográfica do local do curso, conforme 
consta no Cartão do CNPJ, terão sua nota multiplicada por 1,1 (um inteiro e um décimo), como forma 
de estimular a capacitação de profissionais nas diferentes regiões do país. 
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Os valores serão tabulados e ordenados em ordem decrescente. Serão indicados os candidatos 
selecionados, conforme o número de vagas para cada turma. 

3.2.3 Candidatos que já realizaram cursos anteriores 

É vedada a inscrição, nos treinamentos objeto do presente Edital, de profissionais que já tenham 
participado do Curso CMVP e respectivo exame de certificação em módulos anteriores realizados no 
âmbito do Projeto 3E. 

3.2.4 Candidatos de uma mesma empresa 

Será admitido, em cada um dos cursos, 1 (um) profissional de uma mesma empresa, priorizados 
conforme pontuação atingida por cada candidato e critérios de desempate apresentados a seguir. 

3.2.5 Critérios de desempate 

Caso haja empate na pontuação obtida pelos candidatos, que impacte a seleção para participação em 
um dos cursos, serão considerados pela ordem os seguintes critérios: 

 Gênero, com preferência para candidatos do sexo feminino; 

 Etnia, com preferência para candidatos de etnia negra ou parda; 

 Data de envio da solicitação de inscrição, com preferência para a encaminhada mais cedo; 

 Experiência em M&V, com preferência para a maior pontuação entre candidatos empatados. 

3.2.6 Divulgação dos resultados 

Os resultados finais, após desempates, serão publicados na página do MMA 
(http://mma.gov.br/component/k2/item/10858). 

Os candidatos também receberão comunicação da Anima por correio eletrônico sobre o resultado do 
processo seletivo. 

3.2.7 Recursos 

Eventuais recursos podem ser interpostos pelo candidato, mediante mensagem encaminhada para 
treinamentopnud@animaprojetos.com.br no prazo estabelecido para tanto no item 1.1 deste Edital. 

Os recursos devem fazer referência ao nome do curso (exemplo: Recurso Guia 05), e devem ser 
enviados até às 23:59 das datas limite definidas no item 1.1 do Edital. 

3.2.8 Confirmação de interesse e matrícula  

O candidato deverá confirmar seu interesse em participar do curso para o qual foi selecionado de 
acordo com a pontuação obtida, por meio de resposta ao e-mail de comunicação da seleção enviado 
pela ANIMA. 

A matrícula será feita por meio do envio da Declaração de Responsabilidade para o e-mail 
treinamentopnud@animaprojetos.com.br. O candidato que não confirmar o interesse ou não enviar 
a Declaração de Responsabilidade até a data limite indicada no item 1.1 deste Edital será considerado 
desistente. 

mailto:treinamentopnud@animaprojetos.com.br
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Para as vagas remanescentes serão convocados os demais candidatos por ordem da classificação final, 
até que a quantidade total de vagas seja completada.  

O participante desistente ou aquele que abandonar o curso após seu início ficará impedido de se 
inscrever novamente em cursos ofertados no âmbito desta atividade e demais atividades do Projeto 
3E. Em caso de abandono de curso em andamento, em razão de caso fortuito ou força maior, este 
deve ser devidamente justificado por e-mail, conforme definido no item 1.4 do Edital, com as devidas 
comprovações, em até 5 (cinco) dias a contar da data do fim do curso. 

A justificativa será avaliada e o resultado comunicado ao participante desistente. 



 

EDITAL IV – TREINAMENTOS EM M&V - GUIA PEE 

Anexo 1 Formulário Principal 

 

SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM TREINAMENTOS - MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO

MÓDULO 05
PROJETO PNUD BRA/09/G31 – TRANSFORMAÇÃO DE MERCADO PARA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO BRASIL

1 NOME COMPLETO

2 NÚMERO DO CPF (OU PASSAPORTE PARA NÃO BRASILEIROS)

3 TELEFONES DE CONTATO

4 EMAIL DE CONTATO

5 CURSO DESEJADO (SELECIONAR)

6 NOME DA EMPRESA

7 CNPJ DA EMPRESA

8 TIPO DE EMPRESA (SELECIONAR)

9 FORMAÇÃO ACADÊMICA (SELECIONAR)

10 TEMPO DE GRADUAÇÃO (SELECIONAR)

11 EXPERIÊNCIA EM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (SELECIONAR)

12 EXPERIÊNCIA EM MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO (SELECIONAR)

13 PARTICIPAÇÃO EM CPP - ANEEL (SELECIONAR)

14 GÊNERO (SELECIONAR)

15 ETNIA (SELECIONAR)

15 LOCAL DE TRABALHO (MUNICÍPIO E UF)

DECLARO QUE TODAS AS INFORMAÇÕES APRESENTADAS SÃO VERÍDICAS, 

CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ENVIADOS.

CASO SEJA SELECIONADO PARA UM DOS CURSOS, ASSUMO O COMPROMISSO DE 

PARTICIPAR DO TREINAMENTO, CUMPRINDO COM AS EXIGÊNCIAS  E SUJEITO ÀS 

SANÇÕES DEFINIDAS EM REGULAMENTO. 

LOCAL E DATA

ASSINATURA

IMPRIMIR E ASSINAR O FORMULÁRIO. ENVIAR IMAGEM EM FORMATO PDF PARA O 

EMAIL TREINAMENTOPNUD@ANIMAPROJETOS.COM.BR

SOLICITAR CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO DO EMAIL


