
CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 
Servi^o Publico Federal

PORT ARIA CONTER N° 44, DE 17 DE MAR^O DE 2020

A DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSELHO NACIONAL DE 
TECNICOS EM RADIOLOGIA, no exercicio de suas atribuisoes legais e regimentais, 
conferidas por meio da Lei n.° 7.394, de 29 de outubro de 1.985, pelo Decreto n.° 92.790, de 
17 de junho de 1.986 e pelo Regimento Interne do CONTER,

CONSIDERANDO os termos do art. 37 da Constituigao Federal, em especial, o inciso II que 
possibilita as nomeagoes para cargos em comissao declarados em lei de livre nomeagao e 
exoneragao;

CONSIDERANDO a necessidade da Administragao na realizagao de remanejamento nas 
atividades principals dos empregados e assessores da Autarquia e a necessidade de ajustes na 
condugao dos trabalhos do CONTER;

CONSIDERANDO o Memorando Diretor Secretario n° 133/2020, solicitando edigao de 
Portaria, nomeando empregada para exercer as fungoes de Chefe de Setor, com lotagao na 
Secretaria.

RESOLVE:

Art. 1° - NOMEAR a empregada MARILUCIA LOPES ARAUJO para cargo de livre 
provimento, promovendo o reenquadramento para exercer o CARGO DE CHEFE DE 
SETOR, previsto no novo Plano de Cargos e Salaries do, com carater demissivel ad nutum.

Art. 2° - A Chefe de Setor, nomeada no artigo anterior, pautara suas agoes de acordo com os 
perfis estabelecidos no Plano de Cargos e Salaries do CONTER e do Normative de Pessoal - 
Cargos de Livre Provimento e gozara dos beneficios concedidos pelo Plano de Cargos e 
Salaries do CONTER.

Art. 3° - A empregada nomeada acima, fara jus a percepgao de RS 1.000,00 (mil reais) de 
gratificagao de fungao.

Art. 4° - A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura e retroage os sens 
efeitos em 17 de fevereiro de 2020.

ilia, 17 de margo de 2020.

■’RTEuciano Guedes 
Diretor-Presidente 
lESTAO 2019-2022

CZ nTE»-

SIBS Quadra 02 Conjunto A - Lote 03 - Niicleo Bandeirante -DF - CEP 71.736-201 - Telefax (0XX 61) 3051-6500 
e-mail: conter@conter.gov.br home page: www.conter.gov.br

mailto:conter@conter.gov.br
http://www.conter.gov.br

