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ANEXO II - RESOLUÇÃO COFEM nº 38/2020, de 24 de março de 2020 

 
TERMO DE COMPROMISSO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO(A) 

 
 
Ilmo(a). Sr(a). Presidente do Conselho Regional de Museologia ____ª Região  
 
Eu, [nome civil do(a) Responsável Técnico(a)] _________________________________________ 
___________, museólogo(a) inscrito(a) nesse Conselho sob o número ___________, 
venho na presença de V.Sª. declarar que assumo, a partir desta data, a 
responsabilidade e a direção das atividades ou serviços técnicos especializados na 
área de museologia, com participação real e efetiva, estejam eles em desenvolvimento 
ou que venham a se desenvolver na vigência desta declaração, sob qualquer regime 
contratual com o/a (Razão Social da Instituição) ____________________________________ 
__________________, CNPJ nº _______________________. 
 
Declaro estar ciente das atribuições do cargo e da necessidade de registro da 
respectiva Certificação de Responsabilidade Técnica – CRT, bem como, informar ao 
Conselho qualquer mudança que ocorra no Corpo Técnico, nas destinações e 
alterações contratuais ou estatutárias da instituição e em caso de meu impedimento, 
suspensão ou demissão do cargo, o dever de notificar tal fato, por escrito, ao Conselho 
Regional de Museologia (RESOLUÇÃO COFEM N° 02/2016 e RESOLUÇÃO COFEM nº 
16/2018).  
Por ser verdade, firmo o presente. 
 
Local e data - _____________________, _____/_____/______  
 

 
___________________________________ 

(Assinatura do Responsável Técnico)  
(RAZÃO SOCIAL da PJ) 

 
Declaramos estar cientes do presente Termo de Compromisso firmado pelo(a) 
Museólogo Responsável Técnico acima identificado, e que o(a) referido(a) profissional 
terá plena e integral autonomia em suas atividades e serviços técnicos a cargo desta 
Pessoa Jurídica, ficando-lhe asseguradas todas as facilidades para o exercício da sua 
profissão, assim como sua dignidade ético-profissional.  
 
. 

___________________________________ 
(Representante legal da Instituição)  

(RAZÃO SOCIAL da PJ) 


