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CRC-DF consegue posto de atendimento para Certificação Digital em Sobradinho
O Portal Brasil – www.portalbrasil.net, parceiro estratégico do CRC-DF para a comercialização de certificados digitais
emitidos pela SERASA EXPERIAN, já possui mais um posto de atendimento em nossa Capital Federal. Atendendo a
pedido do presidente do CRC-DF, Adriano Marrocos, e conforme anunciado na reunião de representantes no mês de
maio, está em funcionamento o posto de atendimento de Sobradinho, que atenderá toda a demanda daquela região
administrativa bem como os provenientes de Planaltina, Formosa, Planaltina de Goiás e toda a região do entorno
norte. O endereço é Quadra 09 Área Especial 04 Loja 13, Ed. de Britto, CEP 73035.090 - telefones: 3522.9738 /
3522.9738, Sobradinho (DF).

Nova diretoria assume Associação Comercial de Vicente Pires
O Presidente Adriano Marrocos participou da cerimônia de posse da nova diretoria da Associação Comercial e
Industrial de Vicente Pires – ACIVIP, realizada no dia 25 de junho. Estiveram presentes ainda empresários locais e
lideranças da cidade.

CRC-DF participa de evento pelo Dia Internacional de Combate às Drogas
O Presidente Adriano Marrocos representou o CRC-DF no evento realizado pela Secretaria de Justiça do DF em
comemoração ao Dia Internacional de Combate às Drogas, 26 de junho.
O encontro reuniu Comunidades Terapêuticas, Centros de Recuperação, Grupos de Mútua Ajuda e vários órgãos do
GDF e entidades locais.
Foram apresentados diversos painéis, como o programa de credenciamento para aquisição das vagas para
tratamento nas instituições, procedimentos de adequação pela Divisão de Vigilância Sanitária – DIVISA e procedimentos de encaminhamento para internação, pela Gerência de Saúde Mental, da Secretaria de Estado de
Saúde do Distrito Federal.
A atuação do CRC-DF abrange o auxílio para regularização jurídica e cadastro das instituições. Clique aqui para
assisitir ao vídeo do Dia Internacional de Combate às Drogas.

Mercado: Vagas em Brasília
A SOMA Desenvolvimento Humano assessorando um cliente de expressão significativa em Brasília, busca identificar
profissionais com o perfil abaixo:
Assistente Administrativo e Financeiro - (foco em DP): Escolaridade: Ensino Superior Cursando em
Contabilidade, Administração, Gestão de Recursos Humanos ou áreas afins. Requisitos: Experiência em rotinas de
Departamento Pessoal.
Analista de Controladoria: Escolaridade: Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis, Administração,
Economia ou áreas afins. Requisitos: Conhecimento e experiência em gestão de contratos e convênios.
Supervisor Administrativo e Financeiro: Escolaridade: Ensino Superior Completo em Administração, Economia,
Contabilidade ou áreas afins. Requisitos: Experiência com Supervisão das áreas administrativa e financeira;
Conhecimento em gestão de indicadores e noções de processos e rotinas de TI, RH, Financeiro, Contabilidade,
Infraestrutura, Almoxarifado e Patrimônio.
Os interessados deverão

cadastrar

o

currículo

no

site

www.somadesenvolvimento.com.br,

na sessão

Oportunidades/Emprego.

13º Exame de Qualificação Técnica - edição 2013
Aconteceu ao longo desta semana o 13º Exame de Qualificação Técnica (EQT), cuja aprovação possibilita o registro
no Cadastro Nacional de Auditores Independentes (CNAI) do CFC, que habilita os contadores para atuarem como
auditores independentes no mercado de valores mobiliários, financeiro e de seguros privados.
Realizado uma vez por ano, o EQT é composto por três provas: de Qualificação Técnica Geral; específica para os
contadores que pretendam atuar em auditoria de instituições reguladas pelo Banco Central do Brasil (BCB); e
específica para os contadores que desejam trabalhar em auditoria de entidades reguladas pela Superintendência de
Seguros Privados (Susep). Os contadores que pretendam atuar em auditoria de instituições reguladas pelo Banco
Central do Brasil ou pela Susep, além da prova de Qualificação Técnica Geral, também deverão se inscrever para a
prova específica. As provas do 13º Exame em Brasília foram realizadas na sede do CRC-DF no dia 26 (Qualificação
Técnica Geral), no dia 27 (específica para Banco Central) e no dia 28 (específica para Susep).

CRC-DF estuda convênio com Faculdade Processus
Para aumentar a gama de faculdades conveniadas o CRC-DF discute proposta de convênio com a Faculdade
Processus. O Presidente Adriano Marrocos recebeu o Coordenador da instituição, Gilson Chagas, no dia 27. A
Faculdade Processus mantém dois campus, um na Asa Sul e outro em Águas Claras, e oferece cursos de graduação,
pós-graduação, cursos online, entre outros.
Quando confirmado, o teor completo do convênio será divulgado aos profissionais.

Conselheiro do CRC ministra palestra a futuros profissionais
O Conselheiro do CRC-DF, Fernando Melo, proferiu palestra para os alunos do curso de Ciências Contábeis da
Faculdade JK em Santa Maria, no dia 27. Ele falou sobre a Padronização Internacional do Setor Público.

Novo Delegado assume a regional da Receita Federal em Brasília
O Presidente Adriano Marrocos acompanhou a solenidade de apresentação do novo Delegado da Receita Federal
em Brasília, Adalberto Sanches, que aconteceu no dia 28. Adalberto é Auditor-Fiscal da RFB e chefiava a Divisão de
Fiscalização - Difis da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Brasília. Ele assume o lugar de Joel Miyazaki, a
quem o CRC-DF agradece pela disposição e abertura de diálogo ao longo de sua administração.
Rádio Web CRC-DF
Notícias, programação musical e cultural. Ouça aqui.
Confira as notícias mais importantes para a classe pelo CRC-DF
Acompanhe o portal do CRC e siga-nos nas redes sociais para conferir as últimas notícias e as informações mais
importantes para você e seus clientes.

Telefones de contato do CRC-DF
Lembramos mais uma vez os números disponíveis para atendimento via telefone:
3321-1757|3321-1873|3321-1748|3321-8144|3321-7105|3325-3038
Acesso direto aos principais portais de informação para o profissional contábil

Entre em contato com o CRC-DF:
Geral – crcdf@crcdf.org.br
Fiscalização – sefis@crcdf.org.br
Eventos – sdp@crcdf.org.br
Registro – serca@crcdf.org.br
Ouvidoria – ouvidoria@crcdf.org.br
Financeiro – sefin@crcdf.org.br
Biblioteca – sdi@crcdf.org.br
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