
 
 
 

EDITAL PARA UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DO CREFITO 11 

Com o intuito de fomentar a formação e o aperfeiçoamento dos profissionais de Fisioterapia e 
Terapia Ocupacional do DF/GO e, ao mesmo tempo, beneficiar a todos aqueles inscritos nesta 
Autarquia que estão em dia com suas obrigações pecuniárias, a nova gestão do CREFITO 11 
disponibilizará seu Auditório, com capacidade para 50 pessoas no DF e 35 pessoas no GO, para 
a realização de Cursos/Workshops/Palestras e similares. A autorização será concedida após 
avaliação da Gestão do CREFITO 11 de acordo com a disponibilidade da data por ordem de 
requerimento, preenchimento do Formulário de Solicitação de Espaço (ANEXO I) e assinatura 
do Termo de Responsabilidade. 

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO PARA SOLICITAÇÃO DE ESPAÇO 
• Ser inscrito no CREFITO 11 
• Estar adimplente com suas obrigações pecuniárias 
• Não possuir processo ético disciplinar no sistema COFFITO/CREFITO´s 
• Preencher completamente o Formulário de Solicitação de Espaço (ANEXO I) 

 

Após a análise, a ciência e o deferimento da Gestão do CREFITO 11, ANTES da liberação do 
requerido, o profissional deverá comparecer ao CREFITO 11, em data previamente agendada, 
para assinatura do TERMO DE RESPONSABILIDADE. 

  



 
 
 

ANEXO I - UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO 

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ESPAÇO 

DADOS PESSOAIS 
Nome Completo: 
No de Inscrição no CREFITO 11: 
Identidade (Orgão Emissor):       CPF: 
Endereço: 
Telefone: 
E-mail: 

 

DADOS DO EVENTO 
Nome do Evento: 
Local: AUDITÓRIO DO CREFITO 11 (DF ou GO) 
Data Pretendida: 
Tempo de Utilização: 
Entidade ou Profissional Organizador (a): 
Página do Evento (se houver): 
Programação Preliminar (Horário, Conteúdo Programático, Palestrante): 
Evento pago? ☐Sim ☐Não    Se sim, valor da inscrição: 

 

ÔNUS PARA O CREFITO 11 
☐Auditório 
☐TV 
☐Água 
☐Copo Descartável para água 
☐Impressos em geral (pastas, certificados, crachás)  
☐Macas   Quantas: 

 

CONTRAPARTIDAS PARA O CREFITO 11 
• Terá que ser disponibilizado 10% (dez por cento) dentro do número total de vagas do evento 

para sorteio entre os profissionais adimplentes inscritos no CREFITO 11. 
• Inclusão de fala institucional, breve, na programação. 
• A utilização fora de horário de expediente poderá incidir em custo de hora-extra de 

funcionário, o que deve ser solicitado extrato de custos e responsabilização pelo 
ressarcimento à autarquia. 

 
Local e Data 

________ , _____de___________de 202__ 
 

_____________________________________ 
Assinatura do Proponente 

CPF e/ou CREFITO 


