
Destinando-se a regulamentar a formação em mapeamento, a carreira de mapeador e a produção de
mapas de orientação.

 
A fim de atualizar o cadastro do Quadro de Mapeadores, realizar a classificação por nível e conceder
a  respectiva  licença,  conforme  estabelece  o  regulamento,  solicito  que  entrem  em  contato  com  este
Conselho até o dia 31 de dezembro do corrente ano, a fim de se manifestar se ainda estão em atividade
e se pretendem que seu nome e dados pessoais sejam divulgados em uma lista  que estará disponível
no  site  da  CBO  a  fim  de  que  os  interessados  entrem  em  contato,  a  fim  de  solicitarem  serviços  de
mapeamento ou de cursos.

 
Solicito preencher os seguintes dados:

- Nome completo:
- e-mail principal:
- Telefone: (celular e residencial com DDD)
- Rede social (Ex: Facebook, ....)
- Principais mapas realizados, com a respectiva finalidade.

- enviar para: conselhomapas.cbo@gmail.com 
 
Os mapeadores que não se manifestarem até o prazo de 31 dezembro serão considerados inativos , permanecendo

seu nome e registro no quadro de mapeadores somente.

 
Certo de contar com a colaboração de todos, aguardo retorno.
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