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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais 

Academia de Bombeiros Militar

 

Declaração - CBMMG/ABM - 2022

Belo Horizonte, 05 de outubro de 2022.
  

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

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DA EMPRESA DE PSICOLOGIA

 

 

Declaro, para fins do disposto do Edital de Chamamento Público para  Credenciamento nº____/2022-
ABM, que possuo a seguinte capacidade de atendimento:

 

1. (número por extenso) de sala de recepção;

2. (número por extenso) de salas de atendimento para aplicações cole�vas da avaliação psicológica,
com capacidade de atendimento mínima de _______(por extenso) candidatos por turno;

3. apresentar a dimensão das salas de aplicação de testes cole�vos:

 

 

 Altura (m) Largura (m) Número de carteiras individuais disponíveis
Sala 1    
Sala 2    
Sala ...    
    

4. (número por extenso) de carteiras individuais  para a realização dasavaliações psicológicas
cole�vas;

5. (número por extenso) de bebedouros disponíveis para uso dos candidatos;

6. (número por extenso) de banheiros disponíveis para uso dos candidatos;

7. (por extenso) psicólogos capacitados para assumir as turmas dos exames cole�vos (todos
disponíveis para o mesmo dia e horário);

8. capacidade de entrega mínima de              (por extenso) laudos/resultados por dia.

9. Tipos de iluminação:

( ) Iluminação direta;

( ) Iluminação indireta;

( ) Iluminação difusa;

( ) Iluminação linear;
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( ) Iluminação de orientação;

( ) Iluminação destaque.

( ) Tipos de ven�lação:

( ) Natural

( ) Clima�zada

11. Tipos de vedação de paredes:

( ) Alvenaria

( ) Divisórias

Presença de ruídos constantes: ( ) Sim ( ) Não

 

Declaro que as instalações da clínica de psicologia ou empresa especializada estão totalmente de acordo
com as normas da legislação per�nente.

 

Belo Horizonte,             de                de 2022.

 

 

 

Responsável Técnico

Documento assinado eletronicamente por Andiara Beatriz Ribeiro Miranda, Major, em 20/10/2022,
às 15:00, 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 54214643
e o código CRC 96DE59E7.

Referência: Processo nº 1400.01.0030086/2022-37 SEI nº 54214643

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

