
CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 
Serviço Público Federal 

PORTARIA CONTER N° 02, DE 17 DE JANEIRO DE 2018 

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 o teor do art. 37 da Constituição Federal, no tocante aos 
princípios que devem nortear os atos da administração pública, especialmente o inciso II que 
prevê a realização de concurso para provimento de cargo ou emprego público; 

CONSIDERANDO a instauração do Processo Administrativo CONTER n° 
048/2016 que centraliza as documentações relativas à realização do concurso público para o 
Sistema CONTER/CRTRs; 

CONSIDERANDO a necessidade de realizar a verificação da veracidade da 
autodeclaração prestada pelos candidatos negros, para fins do disposto na Lei n° 12.990, de 9 
de junho de 2014, observando a previsão editalícia; 

CONSIDERANDO que tramita no CONTER o Processo Administrativo 
CONTER n° 082/2017 relativo a possível intervenção no Conselho Regional de Técnico em 
Radiologia CRTR 7. Região e que o referido Regional encontra-se com déficit de empregados 
para viabilizar a verificação relativa ao Concurso Público em prazo hábil a homologação; 

CONSIDERANDO a previsão do art. 16 inciso V do Decreto n° 92.790/86 
quanto a atribuição do CONTER para promover quaisquer diligências ou verificações, 
relativas ao funcionamento dos Conselhos Regionais, nos Estados ou Territórios e Distrito 
Federal, e adotar, quando necessárias, providências convenientes a bem da sua eficiência e 
regularidade; 

CONSIDERANDO a decisão da Diretoria Executiva do CONTER em reunião 
realizada no dia 15 de janeiro de 2018; 

RESOLVE: 

Art. 1' - Instituir a Comissão de aferição da veracidade da autodeclaração 
prestada por candidatos negros, a qual será composta pelos seguintes membros: 

LORENA BARBOSA VIEIRA - 	 Empregada Pública no CONTER 
ADRIANA PATRICIA A. BARBOSA PEREIRA - Empregada do CRTR 7 Região 
ROMÁRIO SILVA COSTA - 	 Assessor de Comunicação no CONTER 
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Art. 2° - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, com 
vigência durante o período da aferição quanto aos participantes do Concurso em questão. 

TR. 

Brasília, 17 de janeiro de 2018. 

NA SANTOS 
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