
Governo do Estado do Rio de Janeiro

Agência Estadual de Fomento

Superintendência de Cobrança e FUNDES

DECLARAÇÃO

Edital de Credenciamento AgeRio nº 003/2021

Relatório da Etapa Curso de Formação e Exame de Certificação

1             A presente Etapa foi coordenada pelos Gerentes Luis Gustavo Torres, da Gerência de Cobrança e
Operações de Fundos – GECOF, e Tiago Viana do Nascimento, da Gerência de Cobrança e Operações
Próprias – GECOP.

2             Inicialmente, foi enviado contato (e-mail), pela GECLA, determinando que cada empresa
participante do supracitado Credenciamento indicasse, formalmente, o nome dos coordenadores e agentes.
Apresentada a listagem contendo as indicações pelas empresas, foi criada uma planilha (tabela)
consolidada dos resultados.

3             Foram gerados, então, material escrito e vídeos instrutivos, disponibilizados pelo link
https://ageriocombr-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/tiagonascimento_agerio_com_br
/Ehs29VwHAuRDuLKKcjJc2yoBx7X7dPhjBTA0YH3kXiR2EA?e=SguteR, com acesso limitado por
senha, tendo sido o link e a senha encaminhados a todas as empresas, em 07 de março. O material escrito
consta anexado aos autos do processo administrativo sob o código SEI nº 31254474.

4             No dia 08 de março de 2022 foi realizada, entre 14:00h e 15:00h, reunião de tira-dúvidas guiada
pelos Gerentes da GECOP e GECOF.

5             A avaliação foi constituída por provas de múltipla escolha, no estilo V (Verdadeiro) e F (Falso),
tendo sido gerado um banco de 50 (cinquenta) questões sobre o conteúdo, que posteriormente, foi
randomizado em 5 (cinco) modelos de provas (A,B,C,D e E), que foram distribuídas aleatoriamente. As 50
(cinquenta) questões criadas constam no documento anexado aos autos do processo sob o código SEI nº
31254427.

6             As provas foram encaminhadas por email no dia 10/03/2022, com a instrução de que deveriam ser
preenchidas e devolvidas até as 14:00h daquele dia. Vale comentar que, ao todo, participaram do Curso de
Formação e prestaram o Exame de Certificação 45 (quarenta e cinco) candidatos, e as provas preenchidas
pelos mesmos se encontram anexadas aos autos do processo sob o código SEI nº 31254400.

7             Conforme já mencionado acima, foi elaborada tabela que apresenta os candidatos que fizeram o
Curso de Formação e prestaram o Exame de Certificação, seus respectivos contatos de e-mail, as provas
atribuídas e os resultados, tabela essa que foi anexada aos autos do processo sob o código SEI nº
31254491.

8             Ressalta-se que a premissa adotada para que o candidato que tenha prestado o Exame de
Certificação ser considerado aprovado foi a obtenção do grau 7,0 (sete). Assim sendo, comunicamos que
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todos os candidatos que prestaram o Exame de Certificação obtiveram grau igual ou superior a 7,0 (sete),
tendo sido, portanto, aprovados nesta Etapa.

Rio de Janeiro, 08 de abril de 2022.

TIAGO VIANA DO NASCIMENTO

Gerente Executivo

Gerência de Cobrança e Operações Próprias - GECOP

LUIS GUSTAVO TORRES DA SILVA

Gerente Executivo

Gerência de Cobrança e Operações de Fundos

Documento assinado eletronicamente por Tiago Viana do Nascimento, Gerente Execu vo, em
08/04/2022, às 17:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do
Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Luis Gustavo Torres da Silva, Gerente Execu vo, em
08/04/2022, às 18:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do
Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.fazenda.rj.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6,
informando o código verificador 31254259 e o código CRC 48545413.

Referência: Processo nº SEI-220009/000336/2021 SEI nº 31254259

Av. Rio Branco,, 245 - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20040-917
Telefone:   
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