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SELEÇÃO PÚBLICA PARA ACESSO AO CENTRO INTERNACIONAL DE 
FORMAÇÃO DA OIT (CIF) EM 2013 

E D I T A L - 06/2 0 1 3 

 

1. OBJETIVO  
O presente edital tem por objetivo permitir o acesso dos profissionais registrados 
no Sistema CFA/CRAs aos cursos promovidos pelo Centro Internacional de 
Formação da OIT (CIF). Os cursos são, em sua maioria, sediados no Centro 
Internacional de Formação em Turim/Itália, mas existem alguns oferecidos em 
outros países, incluindo o Brasil. 
 

2. PÚBLICO ALVO  
Profissionais de Administração registrados nos Conselhos Regionais de 
Administração e em situação regular. 
 

3. REALIZAÇÃO: 
Centro Internacional de Formação da OIT (CIF) em parceria com o Escritório da 
OIT no Brasil. 
 

4. PROMOÇÃO: 
Sistema CFA/CRAs. 
 

5. CURSOS 
Os cursos do CIF estão disponíveis em seu catálogo 
(http://www.itcilo.org/es/cursos) e no site do CIF 
(http://www.itcilo.org/pt/?set_language=pt), no entanto o CFA, em parceria com a 
OIT Brasil indica alguns cursos que são mais adequados para o perfil dos 
registrados. Os cursos estão em anexo, com os respectivos critérios de admissão 
e custos.  
 

6. INVESTIMENTO: 
O CIF poderá conceder bolsa parcial nos cursos referidos que variará de 10% a 
50% do valor total. A concessão das bolsas estará vinculada a quantidade de 
participantes e a antecedência na confirmação da participação. 

O valor do curso inclui despesas de hospedagem, alimentação integral, tutoria e 

material didático. 

http://www.itcilo.org/es/cursos
http://www.itcilo.org/pt/?set_language=pt


 

 

C:\Users\caroline\Downloads\ED000613.DOC 

7. PRÉ-INSCRIÇÃO  
O processo de pré-inscrição será realizado pelo Conselho Federal de 
Administração, de acordo com as orientações descritas em seu site www.cfa.org.br 
 

8. HOMOLOGAÇÃO DA INSCRIÇÃO: 
Para se candidatar ao curso o/a candidato/a não precisará realizar o pagamento de 
imediato, mas formalizar seu interesse para receber a ficha de inscrição do CIF. O 
pagamento de adesão ao curso somente deve ser feito pelo candidato após a 
divulgação pela Organização Internacional do Trabalho - OIT do seu nome na lista 
de inscritos homologados e da definição de bolsa parcial 
 

9. INSCRIÇÃO FINAL – CONFIRMAÇÃO E PAGAMENTO: 
A OIT entrará em contato com o/a candidato/a para informar as instruções de 
pagamento e aceite do mesmo.  
 

10. CUSTEIO DO CURSO: 
a) Para participar do curso o interessado deverá arcar com as despesas de 
passagens e deslocamentos;  
b) A devolução dos valores pagos em caso de desistência da participação deverá 
ser negociada com a OIT. 
c) O valor total do curso já incluiu tutoria e despesas com hospedagem e 
alimentação no ambiente do CIF. 
 

11. PERÍODO / LOCAL 
Conforme informações de cada curso. 
 

12. PROGRAMAÇÃO 
Conforme informações de cada curso. 

http://www.cfa.org.br/
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Brasília, 8 de maio de 2013. 

Componentes do Comitê Gestor do Sistema CFA/CRAs de acordo com a Portaria 
CFA nº 60, de 20 de dezembro de 2012. 
 

Adm. Carlos Henrique Mendes da Rocha 
Diretor de Relações Internacionais e Eventos 

CRA-PI nº 0006 

Adm. Sergio Pereira Lobo 
Vice-Presidente do CFA 

CRA-PR nº 1265 
 

Adm. Wallace de Souza Vieira 
Representante do CRA-RJ 

CRA-RJ nº  

Adm. Leonardo Ribeiro Fuerth 
Representante do CRA-RJ 

CRA-RJ nº 20222220 
 

Adm. Rogério de Moraes Bohn 
Representante do CRA-RS 

CRA-RS nº 14.226 
 

 


