
CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 
Serviço Público Federal 

PORTARIA CONTER N° 09, DE 29 DE JANEIRO DE 2016. 

A DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS 
EM RADIOLOGIA, no exercício de suas atribuições legais e regimentais, conferidas por meio da 
Lei n° 7.394, de 29 de outubro de 1985, pelo Decreto n° 92.790, de 17 de junho de 1986, e pelo 
Regimento Interno do CONTER; 

CONSIDERANDO que dentre os poderes administrativos, o poder hierárquico há, 
também, de ser obedecido, no Sistema CONTER/CRTRs, pois, ... "tem por objetivo ordenar, 
courdertar, controlar e corrigir as atividades administrativas, no âmbito interno da Administração 
Pública.,.otnissis...controla, velando pelo cumprimento da lei e das instruções, e acompanhando a 
conduta e o rendimento de cada servidor; corrige os erros administrativos, pela revisora dos 
superiores sobre os atos de inferiores. Desse modo, a hierarquia atua como instrumento de 
organização e aperfeiçoamento do serviço, e age como meio de responsabilização dos agentes 
administrativos, impondo-lhes o dever de obediência." (In Direito administrativo Brasileiro, Hely 
Lopes Meireles, p. 100); 

CONSIDERANDO as determinações que emanam do Regimento Interno do 
CONTER, concernente àquelas aplicáveis a administração de seu corpo administrativo; 

CONSIDERANDO que foi instituído um Plano de Cargos e Salários — PCS e do 
Normativo de Pessoal no âmbito do CONTER, por intermédio de regular Portaria; 

CONSIDERANDO o decidido em Reunião de Diretoria Executiva do CONTER do 
dia 15 de janeiro de 2016 concernente a criação dos cargos de livre provimento de Assessor de 
Imprensa Pleno e Assessor de Imprensa Júnior: 

CONSIDERANDO o decidido na mesma Reunião de Diretoria Executiva do 
CONTER pela estipulação do quantitativo de cargos de livre provimento de assessor de Imprensa 
júnior no quantitativo de 2 (dois). 

RESOLVE: 

Art. 1° Ficam criados, no quadro de pessoal do Conselho Nacional de Técnicos em 
Radiologia, novos Cargos de Livre Provimento na forma descrita no Anexo desta Portaria. 

Art. 2° - Fica estabelecido o quantitativo de 2 (dois) cargos de livre provimento de 
Assessor de Imprensa Júnior. 
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Parágrafo Único - as descrições das atividades, competências e exigências para 
contratação estão descritas no Anexo desta Portaria, a qual passa a fazer parte integrante do 
Normativo de Pessoal - Cargos de Livre Provimento, normatizada por meio da Portaria CONTER 
n°46 de 22 de dezembro de 2014. 

Art. 3" - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, dispensada sua 
publicação por se tratar de norma interna corporis da Autarquia. 

Art. 40  - Ficam revogados os dispositivos em contrário. 

Brasília DF, 29 de janeiro de 2016. 

VALDELICE TEODORO 
Diretora Presidente 
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ANEXO I DA PORTARIA CONTER N°09 DE 29 DE JANEIRO DE 2016. 

Art. 1° Os novos cargos e as respectivas quantidades ficam estabelecidos da seguinte forma: 

CARGOS DE LIVRE PROVIMENTO QUANTIDADE 
Assessor de Imprensa Pleno 1 
Assessor de Imprensa Junior 2 

ART. 2° DAS ATRIBUIÇÕES DO ASSESSOR DE IMPRENSA PLENO: 

a) Acompanhar o andamento e tramitação, nas diversas instâncias do Congresso 
Nacional, de proposições e matérias legislativas de interesse do Sistema 
CONTER/CRTRs; 

b) Identificar novas proposições legislativas que possam constituir matérias de interesse 
do CONTER e dos CRTRs e promover divulgação; 

c) Acompanhar representantes do CONTER e dos CRTRs em audiências e reuniões 
com parlamentares; 

d) Elaborar textos diversos; 
e) Exercer outras atribuições que lhe forem delegadas pelo superior imediato; 
f) Despachar com o superior imediato os assuntos relacionados à área de sua 

competência profissional; 
g) Coordenar as informações e divulgações oficiais do CONTER; 
h) Manter estreito relacionamento com as áreas de formação de opinião pública; 
i) Executar a análise e revisão técnica do conteúdo de divulgação de informações de 

interesse do CONTER; 
j) Acompanhar a cobertura jornalística de eventos oficiais do CONTER; 
k) Assessorar na execução de projetos e criação de eventos; 
1) Desenvolver estratégias para a consolidação e manutenção da imagem institucional, 

interna e externamente, em todas as suas formas de representação; 
m) Assessorar na formulação de políticas de interesses do CONTER; 

n"T"Er— 

SRTVN/702, BI. P, Salas 2.060/2.062 — Ed. Brasilia Radio Center — Brasilia/DF — CEP 70719-900 — Telefax (OXX 61) 3326 9374 
e-mail: conter(ttkonter.gov.br  home page: www.conter.gov.br  



CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 
Serviço Público Federal 

n) Assessorar na criação, contratação, produção e veiculação de mensagens publicitárias 
e projetos editoriais, tais como: peças gráficas, de internet, de filmes e de vídeos; 

o) Realizar estudos de prospecção envolvendo o Sistema CONTER/CRTRs, o mercado 
e as entidades de cooperação para promoção da profissão das técnicas radiológicas; 

p) Prestar assessoria em assuntos relacionados a projetos especiais para atender 
interesses específicos do CONTER; 

q) Acompanhar, interativamente, o processo de planejamento estratégico, auxiliando na 
identificação de problemas e na implantação de mudanças; 

r) Contribuir para o desenvolvimento de políticas e ações de comunicação do 
CONTER, interna e externamente; 

s) Produzir conteúdo para a Revista CONTER, boletins, site e outros informativos 
oficiais; 

t) Analisar e realizar cobertura jornalística de eventos e/ou visitas oficiais, inclusive 
sendo responsável pelos registros de fotos e outros procedimentos; 

u) Acompanhar, na imprensa, os assuntos veiculados envolvendo a profissão das 
Técnicas Radiológicas; 

v) Elaborar notas de divulgação à imprensa, emitidas pelo CONTER; 
w) Assessorar o presidente, com período prefixado, em assuntos relacionados ao 

desenvolvimento e implementação de programas e projetos especiais, no âmbito do 
CONTER; 

x) Assessorar a diretoria em pronunciamentos à imprensa e ao público em geral, em 
assunto de interesse do órgão. 

Art. 3° DAS ATRIBUIÇÕES DO ASSESSOR DE IMPRENSA JUNIOR: 

a) Prestar assessoria nas atividades de Planejamento, Comunicação e Relações Públicas 
do CONTER; 

b) Assessorar e acompanhar o Planejamento Estratégico e o processo gerencial do 

CONTER; 
c) Formular objetivos para a seleção e priorização de programas de ação institucional, 

visando sua execução; 
d) Assessorar na definição da missão corporativa, com formulação de estratégias, 

implementação e controle de metas institucionais; 
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e) Estruturar e acompanhar a implantação do Plano de Comunicação, junto à equipe 
interna do CONTER, visando reformular os veículos de comunicação internos, a 
assessoria de imprensa e as campanhas de publicidade e visibilidade institucional; 

f) Definir e executar ações para a consolidação da identidade do CONTER, focando a 

imagem institucional; 
g) Definir e executar ações visando o relacionamento do CONTER com os públicos 

estratégicos, identificando oportunidades e as necessidades da instituição; 
h) Assessorar a Diretoria do CONTER por meio de informações estratégicas que 

possam contribuir com decisões e posicionamentos face ao contexto político e social 
em que está inserido; 

i) Planejar e executar pesquisas, estudos, levantamentos e publicações estratégicas para 
subsidiar as ações e intervenções do CONTER; 

j) Exercer outras atribuições que lhe forem delegadas pelo superior imediato; 
k) Analisar, monitor e atualizar mídias sociais institucionais; 
I) Elaborar e revisar textos para a publicação no site do CONTER e em veículos da 

imprensa que contribuam para a consolidação da imagem do Conselho; 
m) Estabelecer relacionamento de proximidade com os Conselhos Regionais, a fim de 

manter a Assessoria de Imprensa sempre atualizada dos acontecimentos importantes 
para a classe profissional; 

n) Atender as demandas relacionadas ao setor de imprensa; 
o) Acompanhar, na imprensa, os assuntos veiculados envolvendo a profissão das 

Técnicas Radiológicas; 

ART.4° - DOS CONHECIMENTOS, HABILIDADES E ATITUDES 
EQUIVALENTES AOS NOVOS CARGOS: 

a) Conhecimento de rotinas administrativas e operacionais da área de atuação; 

b) Relacionamento com público, clientes internos (direção do CONTER) e usuários de 

serviços; 
c) Liderança e trabalho em equipe; 
d) Habilidade no lidar com situações adversas; e 
e) Discernimento, iniciativa e flexibilidade. 
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Art. 5° A tabela de Cargos de Livre Provimento fica acrescida dos seguintes níveis: 

NIVEL CARGO 
RCLP — REMUNERAÇÃO DE CARGO DE 

LIVRE PROVIMENTO 
14 Assessor de Imprensa Pleno R$ 2.000,00 — R$ 6.000,00 
15 Assessor de Imprensa Junior R$ 1.650,00 — R$ 5.000,00 

Brasília, 29 de janeiro de 2016. 

VALDELICE TEODORO 
Diretora Presidenta 

rtTler— 
SRTVN/702, BI. P, Salas 2.060/2.062 — Ed. BrasIlia Rádio Center — Brasilia/DF — CEP 70719-900 — Telefax (OXX 61) 3326 9374 

e-mall: conter01conter.gov.br  home page: www.conteng".br 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006

