
Brasília — DF, 19 de novembro de 2018. 

A SANTOS 
Dir 	Presidente 

CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 
Serviço Público Federal 

PORTARIA CONTER N2  057, DE 19 DE NOVEMBRO 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, Decreto n°9.531/2018 e pelo Regimento Interno do CONTER. 

CONSIDERANDO o teor do caput do artigo 37 da Constituição Federal, no 
tocante aos princípios que devem nortear os atos da administração pública, notadamente os da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência; 

CONSIDERANDO que a investidura em cargo ou emprego público depende 
de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a 
natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as 
nomeações para cargo em comissão, declarado de livre nomeação e exoneração (CF, art. 
379in 

CONSIDERANDO a existência do cargo em comissão de Superintendente 
Geral, na forma de livre nomeação e exoneração no Plano de Cargos, Carreiras e 
Remuneração do CONTER 2018, instituído pela Portaria CONTER N°. 042/2018 de 28 de 
setembro de 2018, estando o mesmo vago; 

CONSIDERANDO a reunião da Diretoria Executiva do CONTER, realizada 
em 12 de novembro de 2018; 

RESOLVE: 

Art. 1°. Nomear o Sr. ALEXANDRE JOSÉ DE OLIVEIRA LEITE para o 
cargo em comissão de Superintendente Geral do CONTER, de natureza demissível ad nutum, 
o qual deverá se comprometer com a dignidade e responsabilidade da função publica que 
passa a exercer, bem como zelar pelos demais cânones de interesse público da autarquia. 

Art. 2°. O exercício do cargo ocorrerá a partir da presente nomeação, com a 
remuneração e as atribuições observando o estabelecido no Plano de Cargos e Salários o 
CONTER. 

Art. 3°. A presente Portaria entra em vigor nesta data, revogando as 
disposições em contrário. 
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