
 

CRMA - EXAM APPLICATION FORM

 

 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO CRMA 

NOME:  

ID IIA BRASIL:                                                                   E-mail: 

DOCUMENTOS: RG:                                              CPF: 

CERTIFICADO*:  

* nome como deve aparecer no certificado 

EMPRESA:  

TELEFONE:  CARGO: 

 

EXPERIÊNCIA EM AUDITORIA INTERNA: 

(   ) Nenhuma  (   ) Menos do que um ano 
(   ) 1 ano, mas menos que 2 anos  (   ) 2 anos ou mais 
 
OUTRAS EXPERIENCIAS EXIGIDAS: 
(   ) experiência em negócios ligados ao gerenciamento de riscos e governança 

 
EDUCAÇÃO: (Cópias dos certificados ou transcrições devem ser enviadas com a Inscrição) 

(   ) Superior Completo em,  Ano de Conclusão:  

(   ) Mestrado em,  Ano de Conclusão:  
(   ) Doutorado em,  Ano de Conclusão:  
(   ) Outro  (especificar o grau e o país onde obteve o certificado) 

 
CERTIFICAÇÕES OBTIDAS: Marcar as apropriadas.  

(   ) CIA (   ) CCSA (   ) CGAP (   ) CFSA  

 

VALORES E CONDIÇÕES: As habilitações e inscrições não serão processadas sem os respectivos pagamentos.  Os valores 

vigentes estão sujeitos às mudanças pelo IIA Brasil de acordo com alterações propostas pelo IIA Global. As taxas não são 

reembolsáveis. Obs.: As Inscrições dos exames serão válidas por 180 dias da data de registro de processamento do IIA Global. 

VALORES 

  Taxa de Habilitação Exame 
CRMA  (   ) R$ 360,00 (   ) R$ 1.020,00 
ASSOCIAÇÃO** (   ) R$ 250,00 

 

* O candidato deve atender os requisitos de documentação e ter aprovação na parte 1 do exame CIA. Você pode realizar o exame CIA I antes, 

durante ou após a aprovação no exame CRMA. O certificado será emitido quando você obter as duas aprovações. 

** Para fazer sua associação acesse o link http://www.iiabrasil.org.br/new/associe.html , preencha a ficha de afiliação e logo 

após escolher a forma de pagamento.             

Dados de Faturamento: 

(   ) Pessoa Física - Cartão de Crédito/Débito ou depósito bancário 

(   ) Pessoa Jurídica – Informar CPNJ: 
 

   

OBSERVAÇÕES: 
Os candidatos que não possuírem o ID do IIA – The Institute of Internal Auditor, poderão deixar este campo em branco pois o 

IIA atribuirá o ID no registro da inscrição. 

Para ter seus direitos sociais preservados, receber informativos dos eventos realizados pelo IIA Brasil e demais benefícios que 

o Instituto tem a oferecer, mantenha seu cadastro atualizado e anuidade em dia.  

 

Data: _____________________________. 

http://www.iiabrasil.org.br/new/associe.html

