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CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIQLOGIA
Service Publico Federal

PORTARIA CONTER N& 23, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2021

A DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, no 
exercicio de suas atribuigoes legais e regimentals, 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 Interne do CONTER;

CONSIDERANDO o teor do caput do artigo 37 da Constitui^ao Federal, no tocante aos principios 
que devem nortear os atos da administra^ao publica, notadamente os da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiencia;

CONSIDERANDO as disposigoes contidas na Portaria CONTER n.° 46, de 22 de dezembro de 
2014 e seus anexos, em que se instituiu o Normative de Pessoal — Cargos de Livre Provimento, 
disciplinando os procedimentos para designa?ao, extingao, remunera^ao, dispense e demissao 
dos ocupantes de cargos de livre provimento no Conselho Nacional de Tecnicos em Radioiogia
e;

CONSIDERANDO o decidido em reuniao de Diretoria Executive no dia 09 de fevereiro de 2021;

RESOLVE:

Art. 12 - Nomear para o CARGO EM COMISSAO DE ASSESSOR DA DIRETORIA PLENO, o senhor 
RODRIGO NEVES MOURA, o qual devera se comprometer com a dignidade e responsabilidade 
da fungao publica que passa a exercer, bem como zelar pelos demais canones de interesse 
publico da autarquia.

Art. 22-0 exercicio do cargo em questao tern carater demissivel ad nutum, sendo regido pelas 
disposigoes constantes na Portaria CONTER n°. 46, de 22 de dezembro de 2014 e seus anexos, 
com acordo mutuo de dedicacao exclusiva.

Art. 32 - 0 Assessor da Diretoria Pleno, recebera remuneragao inicial no valor de R$ 6.051,23 
(seis mil e cinquenta e um reais e vinte e tres centavos), acrescidos dos benefi'cios de auxilio 
alimentagao, auxilio transpbrte e assistencias medica e odontologica, com demais direitos e 
obrigagoes legais aplicaveis a especie, conforme parametros previstos na tabela de 
remuneragao atualizada de cargos comissionados do PCS 2014, apos consulta e informagao do 
Setor de Recursos Humanos, e deliberagao da Diretoria Executive.

Art. 42-A jornada de trabalho a ser cumprida sera de 40 (quarenta) boras semanais.
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Art. 5s - O vinculo iniciara a partir do dia 11 de fevereiro de 2021.

Brasilia, 10 de fevereiro de 2021.
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