
CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
Serviço Público Federal

PORTARIA CONTEI~N" 46, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2.014

A DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSELHO NACIONAL DE
TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, no exercício de suas atribuições legais e regimentais.
conferidas por meio da Lei n.O7.394. de 29 de outubro de 1.985. pelo Decreto n." 92.790. de 17
de junho de 1.986. e pelo seu Regimento Interno:

CONSIDERANDO o teor do caput do artigo 37 inserto da Carga Magna. no
tocante aos princípios que devem nortear os atos da adminiSll'aç,ão pública. notadamente os da
moralidade. eliciência. publicidade. razoabilidade. ampla defesa. contraditório. segurança
juridica e interesse público;

CONSIDERANDO que dentre os poderes administrativos. o poder hierárquico
há. também. de ser obedecido no SISTEMA CONTER/CRTRs. pois /elll por obie/il'O
ordenar, coordenar, con/rolar e corrigir as a/ividades adlllinis/ra/ims. no álllbi/o in/erno da
Adlllinis/raçüo Pública ... olllissis .... comrola. "elando pelo clllllprilllen/o da lei e das ins/l'lIç'iJese
acolllpanhando a condll/a e rendillle/1/o de cada se/Tidor: corrige os erros adlllinis/ra/il'os, pela
rel'isora dos superiores sohre os aIOs de iJ?leriores. Desse modo, II hierarquia a/lia como
ins/l'lIlIIen/o de organizaçüo e ape/:leiç'oallle/1/o dos serviçoo, e age COIIIO lIIeio de
re"ponsabilizaçüo dos agen/es adlllinis/ra/il'Os, illlpondo-Ihes o dever de obediência." (In
Direito Administrativo Brasileiro. Hely Lopes Meirelles. p. 100):

CONSII)ERANDO as determinações que emanam do Regimento Interno do
CONTER notadamente aquelas aplicáveis á administração de seu corpo administrativo:

CONSIDERANDO a necessidade de atualizar. uniformizar. aprimorar e melhor
delinir os parâmetros para a nomeação. extinção. remuneração. contratação. substituição.
dispensa e exoneração dos ocupantes de cargos de livre provimento no Conselho Nacional de
Técnicos em Radiologia:

CONSIDERANDO quc foi editada a Portaria CONTER n° 45. de 22 de
dezembro de 2,014 aprovando o novo Plano de Cargos e Salários do CONTER:

RESOLVE:

Art. I" - Aprovar. por meio de regular Portaria. o novo NORMATIVO DE
PESSOAL - CARGOS DE LIVRE PROVIMENTO. que disciplina os procedimentos para
designação. extinção. remuneração. contratação. substituição. dispensa e exoneração dos
ocupantes de cargos de livre provimento no Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia. nos
termos do ineluso anexo. sob as seguintes intitulações: I - DA FINALIDADE; 2 - DA ft
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CONCEITUAÇÃO; 3 - DA CRIAÇÃO E EXTINÇÃO; 4 - DOS REQUISITOS E DAS
ATRIBUIÇÕES; 5 - DAS DESCRiÇÕES DE ATRIBUIÇÕES; 6 -DA TABELA DE CARGOS
DE LIVRE PROVIMENTO; 7 - DA DESIGNAÇÃO E CONTRATAÇÃO; 8 - DA
SUBSTITUIÇÃO; 9 - DA DISPENSA E DEMISSÃO; 10- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

Art. 2" - Revogam-se todas as disposições em contrário. em especial a Portaria
CONTER número 37. de 31 de agosto de 2007.

Brasília. 22 de dezembro de 2. 014.

é~
TR. VALDELlCE TEODORO

DIRETORA PRESIDENTA
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CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA

Serviço Público Federal
c nTer

INORMATIVOS DE PESSOAL - Cargos de Livre Provimento I
Resolução de implantação

Atualizações e Anexos Fevereiro de 2014

1 - DA FINALIDADE

1. Este Normativo de Pessoal tem por finalidade estabelecer, definir e

disciplinar os procedimentos para criação, extinção, remuneração, designação,

contratação, substituição, dispensa e demissão dos Cargos de Livre Provimento

do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - CONTER do Distrito Federal

e Regional Filiadas.

2 - DA CONCEITUAÇÃO

2.1. Entende-se por Cargo de Livre Provimento o conjunto de atribuições e

responsabilidades não abrangidas pelos cargos,' constantes do Plano de Cargos

e Salários (PCS), cujo desempenho depende da confiança para o exercicio de

funções típicas de chefia, assessoramento/assistência distribuídos em funções de

confiança, nos termos constitucionais.

2.2. As funções de confiança não são exercidas exclusivamente por

empregados ocupantes de cargos do (PCS).

3 - DA CRIAÇÃO E EXTINÇÃO

3.1 Os Cargos de Livre Provimento somente poderão ser criados ou extintos

por decisão do Plenário, em conformidade com a estrutura organizacional.

3.2. A estrutura organizacional inclui Funções de Linha e Posições de

Assistência/Assessoramento, em conformidade com Normativo de Administõação

- Estrutura Organizacional, sumarizada a seguir:



3.3. Função de Linha - caracteriza se por estar diretamente relacionada ao

desempenho de atividades ligadas às ações estratégicas do Conselho.

3.4. Posição de Assistência/Assessoramento - caracteriza se pela realização

de atividades que auxiliam aos ocupantes de Funções de Linha no desempenho

de suas tarefas e no uso dos recursos do Conselho.

3.5. A criação ou a extinção de Cargos de Livre Provimento será submetida ao

Plenário, pelo Presidente, a partir de proposta elaborada em conjunto pelo

Gerente Executivo e Presidente mediante estudo elaborado pelo Responsável

pelos Recursos Humanos, quando for o caso.

4 - DOS REQUISITOS E DAS ATRIBUiÇÕES

4.1. Os requisitos recomendados a serem observados quando da designação

ou contratação para o exercício do Cargo de Livre Provimento estão

estabelecidos a seguir:

CARGO DE LIVRE REQUISITOS RECOMENDADOS
PROVIMENTO
GERENTE Conhecimento especifico de gestão e/ou experiência minima de

05 anos, atuando em atividades correlatas e detentor de nível
superior.

ASSESSOR Conhecimento especializado em Direito com experiência
JURíDICO Sr. minima de 5 anos atuando em atividades correlatas e detentor

de nível superior e Desejável Pós-Graduacão.
ASSESSOR DA Conhecimento especializado em assessoramento à gestão do
DIRETORIA Sr. Conselho e/ou experiência mínima de 4 anos atuando em

atividades correlatas e detentor de nível superíor.
ASSESSOR Conhecimento especializado em Díreito com experiência
JURíDICO PI. mínima de 3 anos atuando em atividades correlatas e detentor

de nível superior.
ASSESSOR DA Conhecimento especializado em assessoramento à gestão do
DIRETORIA PI. Conselho e/ou experiência mínima de 2 anos atuando em

atividades correlatas e preferencialmente detentor de nível
superior.

ASSESSOR Conhecimento especializado em Direito com experiência
JURíDICO Jr. mínima de 1 ano atuando em atividades correlatas e detentor de

nível superior.
ASSESSOR DA Conhecimento especializado em assessoramento à gestão do
DIRETORIA Jr. Conselho e/ou experiência mínima de 1 ano atuando em

atividades correlatas e preferencialmente detentor de nível
superior.
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6 - DA TABELA DE CARGOS DE LIVRE PROVIMENTO

6.1 A tabela de Cargos de Livre Provimento é a seguinte:

Tabela de Remuneração Cargos de Livre Provimento

NIVEL CARGO (') RCLP REMUNREÇAO DE CARGO

DE LIVRE PROVIMENTO

1 Gerente R$8.500,00 - R$12.500,00

2 Assessor Jurídico Sr. R$11.140,00 - R$14.706,00

3 Assessor da Diretoria Sr. R$5.160,00 - R$8.600,00

4 Assessor Jurídico PI. R$5.160,00 - R$8.600,00

5 Assessor da Diretoria PI. R$3.440,00 - R$6.600,00

6 Assessor Jurídico Jr. R$3.440,00 - R$6.600,00

7 Assessor de Informática R$3.200,00 - R$6.360,00

8 Assessor de Imprensa R$3.440,00 - R$6.600,00

9 Assessor de Educação R$3.440,00 - R$6.600,00

10 Coordenador R$3.440,00 - R$6.600,00

11 Chefe de Setor R$2.800,00 - R$5.360,00

12 Assessor de Diretoria Jr. R$1.650,00 - R$5.000,00

13 Contador R$1.650,00 - R$5.000,00

(') RCLP REMUNERAÇAO DE CARGO DE LIVRE PROVIMENTO

6.2. Os Cargos de Livre Provimento poderão ser desempenhados por

profissionais contratados para o seu exercício exclusivo ou por empregados do

(PCS), designados a critério do CONTER por meio de portaria.

6.3. Ao profissional contratado para o exercício exclusivo de Cargo de Livre

Provimento será pago o valor correspondente fixado na coluna RCLP da Tabela;

6.4. É vedada a concessão de outra gratificação ou vantagem pecuniária como

forma de remuneração para o profissional contratado exclusivamente para o

desempenho de Cargo de Livre Provimento.

6.5. Ao empregado do (PCS), designado para o exercicio de Cargo de Livre

Provimento, será pago o salário base mais uma Parcela Complementar (PC),

para complementação de seu salário base até alcançar o valor da remuneração
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7.4. Na Portaria de designação citada neste item deverá constar o termo

cumulativamente.

7.5. Não havendo definição quanto ao titular que irá ocupar o Cargo de Livre

Provimento, poderá ser designado empregado do (PCS) em caráter interino.

7.6. Na Portaria de designação citada neste item deverá constar o termo

interinamente

7.7. O CONTER poderá, por estrita necessidade de serviço, contratar

profissional para exercício exclusivo de Cargo de Livre Provimento.

7.8. Entende-se como profissional contratado para o exercício exclusivo de Cargo

de Livre Provimento, aquele que possua a habilidade que a função requeira por

regulamentação ou dispositivo legal.

7.9. A contratação prevista neste item será formalizada em contrato individual de

trabalho, mediante Portaria com designação específica de Cargo de Livre

Provimento a ser exercido.

7.9.1. As contratações para Cargos de Livre Provimento dependerão das

necessidades e disponibilidades de recursos financeiros do CONTER.

8 - DA SUBSTITUiÇÃO

8.1. A substituição temporária do titular de Cargo de Livre Provimento ocorrerá

no caso de afastamento por período igualou superior a vinte dias consecutivos,

mediante Portaria.

8.2. É considerada passivel de substituição a Cargo de Livre Provimento de

Gerente Executivo.

8.3. Sendo o substituto ocupante de Cargo de Livre Provimento, este exercerá

a função do substituído cumulativamente, sendo vedada a designação de outro

empregado para substitui-lo no mesmo período.
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APÊNDICE:

DESCRiÇÃO DE ATRIBUiÇÕES CARGOS DE LIVRE PROVIMENTO

GERENTE

./ . Cumprir e fazer cumprir o Regimento Interno do CONTER;

./ . Assistir ao Presidente na sua representação politica, social e

administrativa;
./ . Prestar atendimento aos Conselheiros Regionais, assegurando o apoio

técnico e administrativo para o exercicio de suas atribuições e

responsabilidades no CONTER;

./ . Planejar, coordenar, supervisionar, orientar e controlar a execução de

atividades estratégica e tátic%peracional do CONTER, distribuindo

trabalhos, acompanhando a execução, comparando e analisando

resultados, solucionando distorções e verificando a qualidade;

./ . Supervisionar e coordenar as atividades das assessorias e consultorias

que lhe são delegadas;

./ . Elaborar planos anuais de trabalho e relatórios de atividades, de acordo

com as diretrizes estabelecidas para do CONTER;

./ . Garantir o suporte na gestão de pessoas, na administração de material,

patrimônio, informática, e outros serviços relacionados às atividades

estratégica e tátic%peracional do CONTER;
./ . Propor a instauração de procedimentos administrativos destinados à

apuração de irregularidades no âmbito do CONTER;

./ . Organizar e coordenar o recebimento e a expedição de toda a

correspondência do Presidente;
./ . Promover, participar e dirigir reuniões sobre projetos a serem executados

e/ou em execução no âmbito do CONTER;
./ . Zelar pelo controle e gerenciamento de informações relacionadas ao

CONTER;
./ . Submeter para aprovação do Presidente a designação ou dispensa de

ocupantes de Cargos de Livre Provimento;

./ . Apoiar diretamente o Presidente, o Plenário e as Comissões do

CONTER;
./ . Assessorar o Presidente em assuntos da àrea de atuação sob sua

responsabilidade, participando de reuniões, elaborando estudos e projetos,

9



CHEFE DE SETOR

./ . Controlar a execução de atividades desenvolvidas no Setor sob sua

responsabilidade;

./ . Responder perante o Gerente Executivo pela execução adequada e

eficaz das atividades do Setor sob sua responsabilidade;

./ . Orientar, coordenar e controlar os empregados em exercício no Setor sob

sua responsabilidade;

./ . Distribuir, acompanhar e controlar a execução das atividades pertinentes

ao setor sob sua responsabilidade;

./ . Disponibilizar relatórios diversos, relativos aos serviços do Setor, para

atender determinação superior;

./ . Conferir e responder pelo conteúdo de documentos emitidos pelo Setor;

./ . Instruir processos, inerentes a área de atuação sob sua responsabilidade;

./ . Zelar pela organização e manutenção da documentação pertinente ao

Setor sob sua responsabilidade;

./ . Orientar e prestar informações aos colaboradores usuários dos serviços

do Setor;

./ . Elaborar relatórios, tabelas, mapas, gráficos e/ou outros instrumentos;

./ . Redigir correspondências e elaborar outros documentos inerentes às

atividades do setor;

./ . Analisar os trabalhos desenvolvidos no setor;

./ . Conferir serviços verificando sua exatidão e apontando as correções

necessárias;

./ . Garantir a organização dos arquivos do setor;

./ . Exercer outras atribuições que lhe forem delegadas pelo Gerente

Executivo.
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ASSESSOR DA DIRETORIA PL.

./ . Manter entendimentos com entidades públicas, privadas ou pessoas,

seguindo a orientação do superior imediato;

./ . Despachar com o superior imediato em assuntos relacionados á área de

sua competência profissional;

./ . Apoiar o Assessor da Diretoria Sr. no desenvolvimento de estratégias

para a consolidação e manutenção da imagem institucional, interna e

externamente, em todas as suas formas de representação;

./ . Apoiar o Assessor da Diretoria Sr. na formulação de politicas de

interesses do CONTER;

./ .Desenvolver programas e projetos nas áreas técnicas, administrativas e

institucionais;

./ . Prestar assessoria, ao Gerente Executivo em assuntos relacionados a

projetos para atender interesses especificos do CONTER;

./ . Apoiar o Assessor da Diretoria Sr. na realização de processos Iicitatórios

do CONTER;

./ . Apoiar a realização de atas das sessões plenárias realizadas pelo

CONTER;

./ . Exercer outras atribuições que lhe forem delegadas pelo superior

imediato.
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ASSESSOR DE IMPRENSA

./ Desenvolver políticas e ações de comunicação do CONTER, interna e

externamente;

./ . Desenvolver estratégias para consolidação e manutenção da imagem
1
;

institucional na área jornalística;

./ . Organizar e executar projetos editoriais: jornais, revistas, boletins,

portal/site e outros informativos oficiais;

./ . Analisar e revisar p conteúdo de divulgação de informações de interesse

do CONTER;

./ . Acompanhar e realizar cobertura jornalística de eventos e/ou visitas

oficiais, inclusive sendo responsável pelos registros de fotos e outros

procedimentos;

./ . Acompanhar, na imprensa, os assuntos veiculados envolvendo a

profissão do Economista;

./ . Gerenciar, manter e reformular o Site do CONTER na Internet;

./ . Gerenciar e manter o cadastro de endereços eletrônicos dos economistas

registrados no CONTER;

./ . Elaborar notas de divulgação à imprensa, emitidas pelo CONTER;

./ . Assessor o Presidente, com período prefixado, em assuntos relacionados

a desenvolvimento e implementação de programas e projetos especiais,

no ãmbito do CONTER;

./ . Exercer outras atribuições que lhe forem delegadas pelo superior

imediato.
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