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Salários- PCS 
Implanta e regulamenta o PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS - PCS do                                                             

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 1ª Região - CRTR/DF. 
 

Este plano contém as diretrizes para a gestão dos seus cargos e para o 

estabelecimento de regras claras para os salários de seus funcionários.  
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Da Finalidade 

 

Fica instituído o Plano de Cargos e Salários (PCS) dos funcionários do Conselho 

Regional de Técnicos em Radiologia 1ª Região (CRTR-1ª Região), composto de cargos efetivos, 

comissionados, de livre contratação e exoneração, e funções gratificadas. 

 

Dos Objetivos 

 

I. Prever, qualitativa e quantitativamente, os Empregados Públicos; 

II. Determinar atribuições, deveres e responsabilidades inerentes a cada cargo; 

III. Definir especificações de cargos; 

IV. Estabelecer uma estrutura salarial; 

V. Oferecer oportunidade de remuneração capaz de produzir continuada estimulação 

nos funcionários em suas funções públicas, elevando seus padrões de 

produtividade e eficiência. 

Dos Principios  

Os principios que norteiam este Plano de Cargos e Salários são: 

I. Universalidade - integram o Plano, os funcionários efetivos e não efetivos, que 

participam do processo de trabalho desenvolvido pelo CRTR-1ª Região; 

II. Equidade - fica assegurado aos funcionários que integram este Plano, tratamento 

igualitário para os ocupantes de cargos com atribuições e requisitos iguais; 

III. Publicidade e transparência - todos os fatos e atos administrativos referentes a 

este PCS serão públicos, garantindo total e permanente transparência. 

 

O regime jurídico dos empregados do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 1ª 

Região, é o regido pelo Decreto-Lei 5.452/1943 – CLT - Consolidação das Leis do Trabalho; não 

http://www.crtr01.gov.br/
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obstante eventual decisão de modificação de regime onde nesta situação este plano continuará em 

vigor em que couber. 

 

O conteúdo do caput do artigo 37 inserto na Constituição Federal de 1988, no tocante aos 

princípios que devem nortear os atos da administração pública, notadamente os da moralidade, 

eficiência, publicidade, razoabilidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica e interesse 

público. 

Ressalta neste Plano de Cargos e Salários que a investidura em 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 formas previstas em lei, ressalvadas as nomeações para 

cargo em comissão, declarado de livre nomeação e exoneração (CF, art. 37, II);  

 

Dos Conceitos  

 

Entende-se por cargo o conjunto de funções definidas em determinada estrutura 

organizacional, de natureza semelhante e os graus de complexidade diferenciados com atribuições e 

responsabilidades, escalonados em níveis; usando como referência Código Brasileiro de Ocupações.  

 

Cargo em comissão ou Cargo de Livre Provimento consiste em cargo específico, 

delimitado e determinado com responsabilidades de gestão ou de assessoramento superior ou 

intermediária, consoante a Estrutura Organizacional, cuja admissão (contratação ou nomeação) e 

dispensa (exoneração) decorre de livre decisão e escolha da Diretoria Executiva, respeitados os 

requisitos constantes deste Plano. O exercício de Cargo em Comissão ou de Livre Provimento é 

transitório, a critério do gestor público.  

 

Cargo Efetivo é o cargo ocupado por empregado selecionado por concurso público, nos 

termos do Edital Público. 

 

Carreira: é o roteiro com critérios preestabelecidos, da possibilidade de crescimento do 

empregado público dentro de um conjunto de cargos que possuem tarefas afins. 

 

Concurso Público: é a avalição por meios de provas escritas, física ou avaliações de 

títulos pra critério de seleção para cargo efetivo no serviço público.  

 

Descrição de cargo é a exposição ordenada das tarefas ou atribuições de um cargo. 

http://www.crtr01.gov.br/
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Empregado Público é o possuidor de emprego público Regido pelas Consolidações das 

Leis Trabalhistas sendo seu ingresso no serviço público por meio de Concurso Público.  

 

 

Nível de cargo é a representação numérica da importância e complexidade relativas aos 

resultados esperados do cargo em função do grau de complexidade e exigência de conhecimentos 

específicos. 

 

Progressão é a passagem do funcionário para o padrão imediatamente superior dentro da 

classe ou categoria atual de sua carreira funcional.   

 

Promoção é a passagem do funcionário do ultimo padrão de uma classe ou categoria 

para o primeiro padrão da classe ou categoria imediatamente superior de sua carreira funcional.  

 

 

Tarefas ou atribuições são as atividades individualizadas executadas por um ocupante 

de cargo. Ha autores que preferem diferenciar tarefa de atribuição, denominando a primeira a cargos 

simples, cujas atividades são repetitivas e a segunda a cargos que envolvam atividades mais 

complexas, de natureza técnica ou administrativa. 

 

Função é um conjunto de tarefas ou atribuições com responsabilidades exercícios de 

maneira sistemática e reiterada por um ocupante de cargo. Podendo ser exercido por uma pessoa sem 

ocupar um cargo específico. 

 

Função de Confiança: tem caráter formal e transitório. É registrado no contracheque do 

empregado. Faz jus à percepção de gratificação de função de confiança. Corresponde à função cuja 

natureza requeira elevado nível de confiança, com a Diretoria Executiva; podendo ser duas espécies 

sendo: Função de Confiança Organizacional, pelo exercício da titularidade de unidade da estrutura 

organizacional do CRTR 1ª Região, praticando atos de gestão ou Função de Confiança Técnica, pelo 

trato com informações de alta relevância técnica e estratégica do CRTR-1ª Região. 

  

Em ambos os casos, a investidura e exoneração decorrerá de ato administrativo próprio 

da Diretoria Execultiva, através de Portaria. 

 

http://www.crtr01.gov.br/
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Gratificação de Função de Confiança: consiste num adicional salarial, de natureza 

provisória, vinculado ao efetivo exercício de função de confiança, incidente sobre o salário base do 

empregado. A dispensa da função de confiança implica no retorno do empregado ao cargo 

originalmente ocupado, com a perda da gratificação de função, respeitada a legislação vigente. 

 

Intersticio: é o tempo mínimo de permanência do empregado em cada cargo. 

 

 

Salário é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado 

neste PCS- plano de cargos e salários sendo que nenhum funcionário receberá, a título de Salário, 

importância inferior ao salário-mínimo. 

 

Remuneração é o Salário do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes 

estabelecidas neste PCS-plano de cargos e salários. 

 

Dos Quadros de Cargos  

 

Considerando que o Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 1ª Região é uma 

autarquia federal e, portanto, detentor de personalidade jurídica de direito público, com autonomia 

administrativa e financeira, ele dispõe dos seguintes quadros:  

 

I. Quadro de Cargos Efetivos; 

II. Quadro de Cargos de Livre Provimento ou em Comissão; 

III. Quadro de Funções Gratificadas. 

 

Do Quadro de Cargos Efetivos 

 

São cargos efetivos ocupados por empregado selecionado por concurso público, nos 

termos da lei. 

 

I. Advogado; 

http://www.crtr01.gov.br/
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II. Assistente Financeiro; 

III. Auxiliar Administrativo-EXTINTO; 

IV. Agente de Fiscalização; 

V. Contador; 

VI. Técnico Administrativo; 

VII. Técnico em Contabilidade; 

VIII. Técnico em Informática. 

 

O presente PCS estabelece a extinção do cargo de Auxiliar Administrativo, no prazo de 

30 dias, cujos ocupantes serão reenquadrados no cargo de Técnico Administrativo, de acordo com 

requisitos de escolaridade e outros exigidos para a sua função. 

 

Da Contratação 

 
Será mediante contrato de trabalho se dará sob regime da Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), ou aquele que estiver vigente à época da contratação. Havendo, por qualquer razão, 

inclusive por disposição legal ou determinação judicial, alteração do regime legal da CLT para 

qualquer outro, os cargos dispostos nesse PCS serão aproveitados e/ou remanejados para o regime 

que vier a ser estabelecido. 

 

O concurso público avaliará os candidatos de acordo com os requisitos constantes da 

Descrição do Cargo a ser preenchido, conforme dispostas no ANEXO I. 

 

Do Quadro de Cargos de Livre Provimento ou Em Comissão. 
 

São cargos que tem possibilidade de contratação e dispensa ad nutum do empregado 

ocupante, torna indevido o pagamento de qualquer tipo de compensação pela dispensa do cargo, 

conforme fundamento constante do Acórdão do Egrégio TST (AIRR - 81/2005-081-15-40, Rel. Min. 

Walmir Oliveira da Costa, 1ª Turma, DJ - 27/06/2008): 

 

http://www.crtr01.gov.br/
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I. Assessor Administrativo da Diretoria Executiva; 

II. Assessor de Comunicação 

III. Assessor Financeiro da Diretoria Executiva; 

IV. Assessor Técnico; 

V. Assessor Jurídico; 

 

A admissão nos Cargos em Comissão ou de Livre Provimento será decorrente de 

processo seletivo simples, mediante entrevistas, testes, análise curricular, e outros, para verificação 

do atendimento do candidato aos requisitos exigidos para o cargo, devendo ser aprovado por ato 

Diretoria Executivo, através de Portaria. A natureza jurídica da relação contratual de ocupante de 

Cargo em Comissão é de vínculo de emprego, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 

Decreto-Lei nº 5.452/1943. 

 

Para o atendimento das atividades inerentes aos Cargos em Comissão ou de Livre 

Provimento de Assessor de Comunicação e Assessor Jurídico, por serem relativos a atividades de 

natureza técnica especializada, se admite o provimento pela contratação de empresa prestadora do 

correspondente serviço, submetendo-se às normas de contratação da Lei 8.666/93. 

 

A demissão de profissional no exercício de Cargo em Comissão será formalizada 

mediante Portaria, após aprovação da Diretoria Execultiva do CRTR 1ª Região. 

 

O empregado efetivo demitido de Cargo em Comissão retornará ao cargo de origem, 

passando a receber somente o salário fixado para este, sem a Gratificação de Função Comissionada, 

respeitada a legislação vigente.  

 

O profissional não efetivo, contratado para o exercício exclusivo de Cargo em Comissão, 

ao ser exonerado, estará automaticamente desligado do quadro de empregados do Conselho. 

 

Do Quadro de Funções de Confiança 

 

Função de Confiança Organizacional é aquela decorrente do efetivo exercício de 

titularidade de órgão de linha da Estrutura Organizacional do CRTR 1ª Região, conforme 

formalmente aprovada e prevista neste Plano de Cargos e Salários . 

 

http://www.crtr01.gov.br/
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O Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 1ª Região aprova e adota a seguinte 

Função de Confiança Organizacional, como órgão de linha da Estrutura Organizacional: 

 

I. Supervisor Administrativo é  empregado formalmente designado como titular 

de Supervisão no atendimento ao público e verificação de negociações, 

juntamente com verificação de baixas e remessas de pagamento. ao empregado 

efetivo designado para o exercício de Função de Confiança Organizacional de 

Supervisor , será devido, mensalmente, o pagamento de Adicional de 

Gratificação de Função, no valor de R$ 500 (quinhentos reais), durante o 

exercício da função, a ser atualizado, de acordo com os reajustes da Diretoria 

Execultiva.  

II. Coordenador Administrativo é empregado formalmente designado como 

titular de Coordenadoria, ao empregado efetivo designado para o exercício de 

Função de Confiança Organizacional de Coordenador, será devido, 

mensalmente, o pagamento de Adicional de Gratificação de Função, no valor de 

R$ 1.000 (um mil, reais), durante o exercício da função, a ser atualizado de 

acordo com os reajustes da Diretoria Execultiva.  

 

Gratificação de função será paga sem prejuízo a outras gratificações  eventualmente 

percebidas. 

 

A demissão da função de Confiação será formalizada mediante Portaria, após aprovação 

da Diretoria Execultiva do CRTR 1ª Região. 

 

O exercício de função de confiança é transitório, podendo, haver a demissão, ocorrer a 

qualquer tempo, respeitada a legislação e a jurisprudência vigentes. 

 

Função de Confiança Técnica é aquela, que embora não fazendo parte das unidades 

organizacionais do CRTR 1ª Região, guarda especial nível de confiança, no trato de informações de 

caráter confidencial e/ou na manipulação de valores econômicos de relevante vulto, como também 

na eventual execução de atividades técnicas de relevância. 

  

Os integrantes das comissões permanentes. transitórias ou que exerçam as atribuições de 

pregoeiro. instituídas no âmbito do CRTR 1ª Região. farão jus ao pagamento de gratificação em 

caráter não habitual e não acumuláveis com diárias. 

 

Só será permitido o pagamento de uma gratificação por mês. independentemente do 

número de reuniões de comissão instituida por portaria da Diretoria Execultiva. Não será devida 

gratificação quando não houver realização de reunião de comissão e pregão. 

http://www.crtr01.gov.br/
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O Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 1ª Região aprova e adota a seguinte 

Função de Confiança Técnica: 

 

I. PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL): 

empregado formalmente designado como titular da comissão responsável pelos 

processos licitatórios do CRTR 1ª Região receberá R$ 300,00(trezentos Reais), 

sem prejuízo a outras gratificações eventualmente percebidas. 

 

II. O empregado pregoeiro do CRTR 1ª Região responsável pela análise das 

propostas juntamente com verificação da documentação dos licitantes e condução 

dos lances em sua fase reberá R$ 400,00(quatrocentos Reais), sem prejuízo a 

outras gratificações eventualmente percebidas. 

 

A investidura e a exoneração do exercício de Função de Confiança Técnica, se darão 

mediante ato administrativo (portaria) da Diretoria Execultiva  do Conselho, a qualquer tempo 

ressalvado o dipositivo no art. 51. Paragráfo 4° da Lei 8.666/93 que versa sobre a periodicidade da 

investidura dos membros da comissão de licitação que não excederá  1 (um) ano. 

 

Da Composição do Quadro Geral de Vagas 

 

O Quadro de Vagas consiste na disposição quantitativa e qualitativa de todos os postos 

de trabalho aprovados para o CRTR 1ª Região, qualquer que seja a sua natureza, se de livre 

provimento ou efetivo. O quadro de vagas do CRTR 1ª Região constituído de 16 (dezesseis) postos 

de trabalho, conforme a seguir: 

 

I. Advogado -1 (um); 

II. Assistente Financeiro-1 (um); 

III. Auxiliar Administrativo-1 (um)-EXTINTO; 

IV. Agente de Fiscalização-2 (dois); 

V. Contador-1 (um); 

VI. Técnico Administrativo-2 (dois); 

http://www.crtr01.gov.br/
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VII. Técnico em Contabilidade-1 (um); 

VIII. Técnico em Informática-1 (um); 

IX. Assessor Administrativo da Diretoria Executiva-2 (dois); 

X. Assessor de Comunicação-1 (um) 

XI. Assessor Financeiro da Diretoria Executiva-1 (um); 

XII. Assessor Técnico-1 (um); 

XIII. Assessor Jurídico-1 (um). 

 

Qualquer alteração no Quadro de Vagas do CRTR 1ª Região, seja quantitativa seja 

qualitativa, deverá decorrer de prévia aprovação da Diretoria do Regional e formalizado por 

instrumento próprio (portaria), atualizando-se o presente PCS. 

Da Estrutura Salarial dos Cargos Efetivos 

 

A estrutura salarial dos cargos efetivos do CRTR 1ª Região é representada por uma 

Tabela Salarial formada por 3 (três) faixas salariais verticais, cada qual contendo 7 (sete) níveis 

salariais horizontais, constituindo, um conjunto de 21 (vinte e um) padrões, níveis ou referências 

salariais, para atender a todos os cargos, conforme discriminado no ANEXO II deste PCS. 

 

A Tabela Salarial não guarda qualquer relação, equivalência, ou vinculação com o 

Salário-Mínimo, conforme vedação contida na Constituição Federal. Contudo, o menor salário da 

Tabela Salarial não poderá ser inferior ao Salário-Mínimo vigente no País, sendo que havendo 

reajuste do Salário-Mínimo que altere o menor salário da Tabela Salarial, não obriga a repercussão 

do reajuste para os padrões salariais superiores, cabendo ao CRTR 1ª Região, avaliar e proceder, à 

seu critério, os ajustes que julgar pertinentes e adequados à sua capacidade econômico-financeira 

para dispêndios com folha de pagamento de pessoal. 

 

 

Para fim de reajustamento salarial anual coletivo dos funcionários do Conselho Regional 

de Técnico em Radiologia da 1ª Região, considerar-se-á como data-base, a data de 1° de junho de 

cada ano. O reajustamento salarial anual coletivo dos funcionários do Conselho Regional, dependerá 

http://www.crtr01.gov.br/
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e estará sempre condicionado à disponibilidade financeira e orçamentária, como também dos limites 

legais da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

A definição ou reajuste oficial do salário-mínimo, não repercutirá sobre todos os níveis 

da Tabela Salarial do Conselho Regional de Técnico em Radiologia da 1ª Região, mas apenas 

naqueles níveis salariais que estiverem posicionado abaixo do novo salário mínimo. 

Da Retribuição Salarial dos Cargos Efetivos 
Os cargos efetivos serão remunerados de acordo a matriz de referências abaixo: 

 

TÍTULO DO CARGO GRUPO 

OCUPACIONAL 

NÍVEIS SALARIAIS 

Advogado III De 15 até 21 

Assistente Financeiro I De 1 até 7 

Agente de Fiscalização II De 8 até 14 

Contador III De 15 até 21 

Técnico Administrativo I De 1 até 7 

Técnico em Contabilidade II De 8 até 14 

Técnico em Informática II De 8 até 14 

 

Os valores financeiros correspondentes a cada faixa e nível salarial de remuneração dos 

cargos, são aqueles dispostos no ANEXO II. 

 

Da Retribuição Salarial dos Cargos de Livre Provimento ou em Comissão 

 

Os cargos de livre provimento ou em comissão serão remunerados de acordo a matriz de 

referências abaixo: 

 

TÍTULO DO CARGO GRUPO 

OCUPACIONAL 

NÍVEIS SALARIAIS 

Assessor Administrativo da 

Diretoria Executiva 

assessoramento Único 

Assessor de Comunicação assessoramento Único 

Assessor Financeiro da 

Diretoria Executiva 

assessoramento Único 

Assessor Técnico assessoramento Único 

Assessor Jurídico assessoramento Único 

http://www.crtr01.gov.br/
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Os valores financeiros correspondentes a cada faixa e nível salarial de remuneração dos 

cargos, são aqueles dispostos no ANEXO III. 

Do Enquadramento Funcional e Salarial no Plano de Cargos e Salários 

 

O enquadramento funcional e salarial inicial dos empregados do Conselho Regional de 

Técnico em Radiologia da 1ª Região no novo PCS ocorrerá, obrigatoriamente, no salário 

imediatamente superior, mais próximo do atualmente praticado, de acordo com a faixa salarial 

prevista para o cargo. 

 

O enquadramento funcional e inicial consiste no posicionamento salarial e funcional do 

empregado no novo Plano de Cargos e Salários, respeitando a natureza jurídica e os requisitos do 

cargo, utilizados no processo seletivo público que originou a sua contratação. 

 

Segundo. Caso o atual salário do empregado seja superior ao último salário da última 

faixa salarial prevista para o cargo, o mesmo também será enquadrado no salário mais próximo 

existente na Tabela Salarial, permanecendo na condição de Regime Especial, como sendo a situação 

em que o ocupante do cargo não participará dos programas de promoção. 

 

Da Progressão Salarial 

 

A progressão salarial do empregado efetivo do CRTR 1ª Região poderá ser horizontal ou 

vertical, representando uma política de valorização, estímulo e reconhecimento funcional e visa a 

incentivar a melhoria do desempenho do corpo funcional ao executar as atribuições do cargo. 

 

Anualmente, no período de elaboração da Peça Orçamentária, o Regional Constará em 

Ata aprovação do montante financeiro e orçamentário a ser disponibilizado para a aplicação de 

progressões salariais individuais por mérito ou por tempo de serviço, a ocorrer no exercício seguinte, 

conforme sua capacidade e limites de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

Toda progressão salarial dos empregados Publicos do Conselho, será baseada em 

Programa de Avaliação de Desempenho, de modo a premiar e prestigiar os primeiros colocados no 

ranking de classificação, de acordo com a ordem decrescente da hierarquia de pontuações, até atingir 

ao montante orçamentário previamente aprovado para tal fim. 

 

Será elegível a participar do processo de progressão por mérito, decorrente de processo 

de avaliação de desempenho, o empregado que atender, simultaneamente, aos seguintes requisitos de 

habilitação. 

http://www.crtr01.gov.br/
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I. Possua, no mínimo, 24 (vinte quatro) meses ou mais de efetivo tempo de trabalho 

no CRTR 1ª Região, completados no mês anterior ao da vigência da promoção; 

II. Não esteja no último nível salarial da última faixa salarial prevista para o cargo 

que ocupa, ou seja, não haja mais outra classe salarial para o cargo; 

III. Não tenha recebido nos últimos 12 (doze) meses, punição disciplinar, contados 

até o mês anterior ao do processo de promoção; 

IV. Não esteja respondendo a inquérito administrativo, inquérito criminal ou processo 

judicial movido pelo CRTR 1ª Região; 

V. Não tenha estado em gozo de benefício pelo INSS (licenças, auxilio-doença), em 

período igual ou superior a 180 (cento e oitenta dias), consecutivos ou não, exceto 

nos casos de acidente do trabalho, doenças ocupacionais e/ou licença 

maternidade, nos últimos doze meses, contados até o m ês anterior ao da 

avaliação; 

 

Da Progressão Salarial Horizontal 

 

A progressão salarial horizontal se constituirá sempre que o empregado ascender ao nível 

salarial seguinte, na mesma faixa salarial que ocupa, até alcançar o último nível salarial dentro da 

mesma classe do cargo. 

 

Da Progressão Salarial Vertical 

 

A progressão salarial vertical se caracterizará quando projetar o salário do empregado 

para a classe salarial de seu cargo, imediatamente superior, devendo, paratanto, haver a previsão 

dessa classe salarial superior para o seu cargo, no PCS. 

 

Da Progressão Salarial por Tempo de Serviço 

 
O empregado poderá ser promovido por tempo de serviço, avançando um nível salarial, 

até o último nível salarial da classe em que se encontrar, quando no espaço mínimo de 2 (duas) 

avaliações anteriores, não obtiver nenhuma das progressões por mérito, decorrente de avaliação de 

desempenho. Será considerado, para fins de progressão, apenas o tempo de serviço prestado 

efetivamente pelo empregado ao CRTR 1ª Região, assim considerado, inclusive os períodos em que 

se encontrar afastado do trabalho por motivo legal. 

 

http://www.crtr01.gov.br/
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Do desempate da Progressão 

 
Havendo necessidade de desempate entre os empregados avaliados, a fim de alcançar 

apenas um deles, em decorrência das limitações de valor financeiro disponibilizado para a aplicação 

das progressões salariais, serão utilizados os seguintes critérios de preferência, na seguinte ordem: 

 

I. O empregado que não tiver sido promovido na última promoção; 

II. O empregado que tiver obtido melhor classificação no ranking de desempenho na 

avaliação de imediatamente anterior; 

III. O empregado que tiver maior tempo efetivo de serviços ao CRTR 1ª Região, 

considerando anos, meses e dias, tendo como referência o mês anterior ao da 

avaliação. 

 

Da Avaliação de Desempenho 

 

A avaliação de desempenho é um instrumento de gestão e qualificação profissional, e 

tem como  objetivo além de  aferir o desempenho profissional dos empregados do CRTR 1ª Região, 

também levantar a necessidade da intervenção do órgão de gestão de pessoas do CRTR 1ª Região, 

com vistas a promover a melhor qualificação profissional aos empregados, através de programas de 

treinamentos de capacitação ou de aperfeiçoamento profissional. 

 

A avaliação de desempenho dos empregados acontecerá, anualmente, no período de 

agosto a outubro, e considerará o período de 12 (doze) meses imediatamente anteriores. 

 

O instrumento de Avaliação de Desempenho se constitui de 8 (oito) Fatores de 

Avaliação, com pesos variados, cada fator contendo 4 (quatro) descrições de Indicadores de 

Desempenho, representando conceitos correspondente a desempenho EXCELENTE, BOM, 

REGULAR e INSUFICIENTE, e cada conceito será associado a uma pontuação, sendo que a 

maior pontuação corresponderá à descrição de melhor desempenho (EXCELENTE) e a menor, ao 

pior desempenho (INSUFICIENTE), permitindo, com isso, quantificar o nível de desempenho 

alcançado pelo empregado avaliado. 

 

O modelo de ficha usada para Avaliação de Desempenho se encontra no ANEXO IV. 

Da Manutenção do Plano de Cargos e Salários  

 
O CRTR 1ª Região deverá designar comissão de trabalho para executar a manutenção do 

Plano de Classificação de Cargos e Salários, com a finalidade de auditar e avaliar rotineiramente a 

http://www.crtr01.gov.br/
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aderência do plano às suas reais atividades. A auditoria de cargos consistirá na verificação das 

descrições de cargos, comparativamente com as atividades desenvolvidas pelos empregados. 

 

O Plano de Classificação de Cargos e Salários deverá ser completamente reavaliado, no 

mínimo, a cada 24 (vinte e quatro) meses, e no máximo, a cada 36 (trinta e seis) meses. A 

reavaliação do Plano de Cargos e Salários consistirá também da análise nas relações trabalhistas, no 

que se refere ao nível de satisfação frente à retribuição de remuneração praticada, decorrente da 

composição de salário + adicionais  + vantagens + benefícios. 

 

Das Disposições Finais 

 

Compete à Secretaria do CRTR 1ª Região, acompanhar, controlar, gerir e manter o Plano 

de Cargos e Salários, fazendo pesquisas, investigações e auditorias; emitindo pareceres aos demais 

diretores, para garantir os critérios deste Plano plenamente adequados às necessidades da instituição 

e das pessoas que nela trabalham. 

                 

                                                    

ANEXO I 
 

                                      DESCRIÇÃO DE CARGOS 

                            QUADRO DE CARGOS EFETIVOS 

 

descrição específica do cargo 

1- Identificação do Cargo  

 

ADVOGADO 

Código CRTR 1ª Região Nº CBO 

001 2.410-20 

REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível 

superior em Direito fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da 

Educação (MEC); e registro regular na Ordem dos Advogados do Brasil e habilitação para atuação 

na secção da sede do CRTR 1ª Região.  

 

ATRIBUIÇÕES: Síntese das atribuições: Defender os direitos da instituição. Assessorar e orientar à 

Diretoria e demais Órgãos do Conselho nos assuntos relacionados com os conhecimentos técnicos 

especializados da categoria. Atender os profissionais das técnicas radiológicas, sobre feitos e seus 

andamentos. Participar de audiências, assembléias, reuniões plenárias, reuniões em geral, inclusive 

de comissões e da diretoria executiva quando solicitado. Emitir pareceres de natureza jurídica, 

minutas de contratos, editais e outros. Executar serviços jurídicos - administrativos. Emitir 

informações sobre Processos Administrativos decorrentes de Auto de Infrações, Éticos, de 

http://www.crtr01.gov.br/
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Sindicância e Disciplinares. Realizar estudos, pareceres e petições nas questões de Direito Público e 

Privado, em especial nas áreas de Direito Constitucional, Administrativo, Tributário, Previdenciário, 

Trabalhista e Civil. Programar, organizar, coordenar, executar e controlar atividades relacionadas 

com o assessoramento jurídico em geral. Movimentar feitos onde o CRTR figura como Autor, Réu 

ou Terceiro Interessado. Preparar e propor Execuções Fiscais dos créditos da Dívida Ativa da 

Autarquia. Firmar acordos de dívidas com os inadimplentes. Apresentar denúncias aos órgãos 

públicos. Arquivar processos. Conservar processos e demais documentos que tramitam na área do 

jurídico. Lavrar e analisar minutas dos editais de licitação, contratos, acordos, convênios, ajustes e 

quaisquer outros instrumentos que haja um negócio jurídico, onerosa ou não, qualquer que seja a 

denominação dada aos mesmos. Fornecer dados estatísticos e apresentar relatórios de suas 

atividades. Coordenar assistentes e auxiliares administrativos ou técnicos. Desempenhar outras 

atribuições de acordo com a sua unidade e natureza de trabalho, delegadas conforme determinação 

superior e de acordo com a sua área de formação. Assessorar processos éticos disciplinares, inscritos 

e demais departamentos do CRTR 1ª Região e executar outras tarefas correlatas. Exercer atividades 

específicas referentes à digitação, ter conhecimento de programas de informática tais como: Excel, 

Word, Windows, Power Point e outros. Desenvolver outras atividades correlatas e pertinentes ao seu 

cargo que lhe forem atribuídas pelo superior hierárquico. Atender e orientar profissionais e 

instituições (públicos e privadas) sobre as normas que regem a profissão dos profissionais das 

técnicas radiológicas e das normativas do Sistema CONTER/CRTRs. 

 

descrição específica do cargo 

1- Identificação do Cargo  

 

CONTADOR 

Código CRTR 1ª Região Nº CBO 

002 2.522-10 

REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em nível 

superior em Ciências Contábeis, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo 

Ministério da Educação, e registro regular no CRTR 1ª Região. 

  

ATRIBUIÇÕES: Elaborar orçamento anual do CRTR 1ª Região, estabelecendo a previsão 

orçamentária para geração das receitas bem como para as despesas, considerando as estimativas de 

reajustes conforme média dos 03 últimos exercícios e o em vigência, submetendo o orçamento à 

apreciação da Diretoria para análise e provação. Acompanhar a execução do orçamento anual 

elaborado e aprovado, observando a utilização da dotação orçamentária em cada grupo/rubrica das 

receitas e despesas, providenciando, caso atenda as condições, a concessão de créditos adicionais e 

realizando a transferência de determinado grupo/rubrica. Realizar a classificação contábil da 

documentação originária das receitas, constantes dos extratos financeiros e despesas provenientes 

dos processos de pagamento dos compromissos financeiros contratados junto a fornecedores de 

materiais, produtos e serviços, realizando os seus devidos registros. Elaborar e conferir a prestação 

de contas do Conselho, verificando documentação comprobatória e confirmando sua validade. 

Providenciar o fechamento mensal da contabilidade, emitindo através de sistema específico o razão, 

diário e balancete para envio à Diretoria. Orientar sempre que necessários, aos gestores das áreas 

http://www.crtr01.gov.br/
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usuárias, em temas relacionados ao exercício fiscal como contratação de prestadores de serviços, 

fornecer dados à Comissão de Licitação, quando solicitado, na realização de processo licitatório, 

utilização da dotação orçamentária e emissão de relatórios contábeis financeiros, etc. Realizar no 

final de cada exercício o fechamento dos balanços patrimonial, financeiro e orçamentário onde são 

registradas todas as movimentações do exercício em curso. Formalizar junto ao Setor 

Administrativo/Financeiro o processo de prestação de contas do exercício em curso, com prazo de 

emissão ao CONTER até o final de fevereiro do exercício seguinte, onde constarão todas as 

atividades financeiro‐contábeis, e administrativas do Conselho. Executar outras atividades de apoio 

técnico relacionados à sua área, sempre que solicitado pelo Conselho e/ou por demanda proveniente 

de novas orientações legais e normativas. 

 

 

descrição específica do cargo 

1- Identificação do Cargo  

 

AGENTE DE 

FISCALIZAÇÃO 

Código CRTR 1ª Região Nº CBO 

003 3.523-10 

 

REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível 

Técnico ou Tecnológico em Radiologia, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo 

Ministério da Educação (MEC), registro no respectivo Conselho de Classe. Carteira Nacional de 

Habilitação Categoria “B”, conforme arts. 143 e 147 do Código Nacional de Trânsito e Resoluções 

168/2004 e 285/2008, do CONTRAN, com pontuação que permita, nos termos da legislação de 

trânsito, o pleno exercício do direito de dirigir; possuir disponibilidade de horário e para viagens. 

Experiência profissional de no mínimo de 2 anos.  

 

ATRIBUIÇÕES: Síntese das atribuições: Fiscalizar o exercício da profissão das técnicas 

radiológicas. Diligenciar em visitas de fiscalização, para verificar a regularidade do exercício 

profissional por pessoas físicas e jurídicas, em observância à legislação em vigor e às normas 

emanadas pelo CONTER. Recolher e conferir documentação para registro de empresas e 

profissionais da área de Radiologia, bem como instruí-los às normas e exigências legais. Cumprir 

roteiros de fiscalização na região de competência do CRTR 1ª Região para efetivação de visitas 

rotina, apuração/recebimento de denúncias e visitas de verificação para autorização de emissão do 

SATR - Supervisor das Aplicações das Técnicas Radiológicas. Lavrar Autos de Orientação e 

Fiscalização, Autos de Infração Disciplinar e Notificações aplicados a pessoas físicas e jurídicas 

fiscalizadas, providenciando o correto encaminhamento ou arquivamento dos mesmos. 

Confeccionar relatórios relativos a penalidades aplicadas, ocorrências atípicas e outros relativos às 

atividades de fiscalização realizadas. Apresentar semanalmente os relatórios de visitas e despesas 

realizadas para apreciação do superior imediato. Preparar relatório mensal e anual das atividades 

relativas ao exercício de fiscalização do CRTR 1ª Região. Diligenciar em operações extraordinárias 

de fiscalização conjunta ou integrada com órgãos da administração pública, para cumprimento da 

http://www.crtr01.gov.br/
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legislação em vigor e das normas emanadas pelo CONAFI, CONTER e CRTR 1ª Região. 

Diligenciar em operações intermunicipais ou interestaduais de mobilização e orientação em 

localidades situadas na área de abrangência do CRTR 1ª Região (disponibilidade para  viagens). 

Manter atualizados no sistema de informática, nos registros gerais e nos arquivos do setor de 

fiscalização os dados, informações e documentos relativos a pessoas físicas e jurídicas fiscalizadas. 

Dá ciência à Diretoria Executiva e Coordenação do Setor de Fiscalização do andamento das 

fiscalizações a seu cargo para a adoção de medidas e providências cabíveis a cada caso. Prestar 

atendimento e orientação aos profissionais e instituições por telefone ou pessoalmente. Dirigir 

veículo do CRTR 1ª Região sempre que necessário e, executar outras atividades correlatas que lhe 

forem atribuídas pela Diretoria Executiva, inerentes à fiscalização. Representar o CRTR 1ª Região 

perante organizações oficiais, sempre que solicitado. Responder pelo desenvolvimento e execução 

das atividades de Fiscalização, no âmbito do Conselho. Colaborar na elaboração da programação de 

visitação de fiscalização, conforme orientação do superior hierárquico. Participar de treinamentos. 

Colocar em prática as normas e procedimentos estabelecidos pelo Conselho para assegurar o fluxo 

normal dos trabalhos. Conferir os serviços executados, observando a aplicação dos dispositivos e 

normas legais. Constatar o ilícito disciplinar, ainda que fora da sede do estabelecimento do infrator. 

Controlar as ocorrências relacionadas com a fiscalização, digitando dados, para elaboração de 

relatórios com estatísticas de produção. Cooperar ativamente em eventos do CRTR 1ª Região. 

Manter seus superiores informados sobre fatos novos ou anormais observados durante as vistorias 

que possam ser de interesse do Conselho. Ministrar treinamentos internos relacionados com a 

fiscalização da profissão. Exercer atividades específicas referentes à digitação, ter conhecimento de 

programas de informática tais como: Excel, Word, Windows, Power Point e outros. Desenvolver 

outras atividades correlatas e pertinentes ao seu cargo que lhe forem atribuídas pelo superior 

hierárquico. 

 

descrição específica do cargo 

1- Identificação do Cargo  

 

TÉCNICO EM 

CONTABILIDADE 

Código CRTR 1ª Região Nº CBO 

004 3.511-05 

REQUISITOS: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de técnico em 

contabilidade, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). 

Registro regular no respectivo conselho de classe. 

 

ATRIBUIÇÕES: Preencher formulários específicos, consultando documentos, listagens e relatórios, 

discriminando dados e efetuando cálculos, para fins de contabilização. Classificar documentos a 

serem contabilizados, verificando a exatidão das informações contidas nos mesmos, procedência, 

natureza e identificando o número da conta onde devem ser lançados, a fim de possibilitar seus 

registros. Conferir saldo de contas, confrontando-as com o saldo do razão geral e recalculando em 

caso de divergências, a fim de verificar a compatibilização dos valores. Revisar contas contábeis e 

balancetes, verificando e comparando os dados com a documentação originária e analisando a 

http://www.crtr01.gov.br/
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classificação contábil. Executar serviços relacionados à autorização e/ou à solicitação de 

pagamentos e de recebimentos de materiais/prestação de serviços, de acordo com a documentação 

apresentada. Elaborar demonstrações contábeis mensais e de encerramento de exercício. Calcular 

impostos em geral nas datas corretas de vencimento. Acompanhar a execução de contratos e 

convênios sujeitos ao controle contábil e financeiro, examinando processos de pagamento, 

conferindo seus valores, cláusulas contratuais, cronogramas de desembolso, emitindo comprovantes 

e contas para liberação de garantia e correção. Apresentar Prestações de Contas mensais e anuais 

sobre as atividades contábeis e financeiras de despesas e receitas do CRTR 1ª Região fornecendo-as 

aos órgãos competentes, inclusive aos órgãos externos. Participar da implantação de serviços e da 

elaboração de normas contábeis. Elaboração do Relatório de Gestão Anual na parte que lhe cabe. 

Elaboração da folha de pagamento mensal bem como os encargos sociais a serem pagos e/ou 

informados aos órgãos competentes. Auxiliar o técnico de informática nas atividades relacionadas à 

Contabilidade para cumprimento da Lei de transparência. Desenvolver outras atividades correlatas 

que lhe forem atribuídas pelo Presidente, Diretoria e demais membros do CRTR 1ª Região. 

 

descrição específica do cargo 

1- Identificação do Cargo  

 

TÉCNICO EM 

INFORMÁTICA  

Código CRTR 1ª Região Nº CBO 

005 3.132-20 

REQUISITOS: Diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível 

médio profissionalizante em Tecnologia da Informação ou de curso de nível médio acrescido de 

curso Tecnologia da Informação ou curso de denominação e conteúdo equivalentes, expedido por 

instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. 

 

ATRIBUIÇÕES: Desenvolve e/ou participa do planejamento de sistemas de informática, defini 

programas, efetua a implantação de novos sistemas operacionais, acompanha os sistemas existentes, 

desenvolve softwares e aplicativos operacionais, propõe alternativas de soluções, orienta e efetua a 

manutenção de sistemas implantados administra a rede de microcomputadores e presta suporte 

técnico em assuntos da área de informática, elabora estudos de viabilidade técnica para aquisição de 

novos equipamentos, coordena e/ou orienta tecnicamente atividades de planejamento. Realiza outras 

atividades correlatas e pertinentes ao seu cargo e de acordo com as orientações de seu superior 

hierárquico. 

descrição específica do cargo 

1- Identificação do Cargo  

 

TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO 

Código CRTR 1ª Região Nº CBO 

006 4.110-10 

 

REQUISITO: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio, expedido 

por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. 
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ATRIBUIÇÕES: atividades de nível intermediário, relacionadas ao planejamento, à organização e à 

execução de tarefas de apoio às atividades administrativa e judiciária, envolvendo: organização, 

guarda, arquivamento e andamento de processos e documentos; atendimento ao público interno e 

externo, prestando informações sobre a tramitação de processos e outras questões relacionadas à 

unidade de trabalho; elaboração e conferência de documentos; trabalhos que exijam conhecimentos 

básicos de informática, inclusive de digitação; controle e guarda do material de expediente, 

observando o consumo e a reposição em tempo hábil; autuação, registro, classificação, recuperação, 

requisição e seleção de feitos com base na legislação pertinente e nas normas técnicas; controle de 

bens patrimoniais sob a responsabilidade da unidade, solicitando, quando necessário, a manutenção 

preventiva e corretiva dos equipamentos; quaisquer outras atividades inerentes à área de 

atuação,realizar negociação junto aos inscritos do Regional. 

descrição específica do cargo 

1- Identificação do Cargo  

 

ASSISTENTE 

FINANCEIRO 

Código CRTR 1ª Região Nº CBO 

007 4.131-10 

REQUISITOS: Diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino 

médio (antigo segundo grau) ou equivalente, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo 

Ministério da Educação.  

 

ATRIBUIÇÕES: Responsavel pela emissão de cheques, conferência de notas fiscais, emissão de 

relatórios financeiros, organização e envip de documentos para a contabilidade, rotinas de 

falturamento, orçamento, compras, almoxarifado, emissao de cheques, contas a pagar e a receber; 

com habilidade  em Comunicar, Argumentar e Atendimento . ao Público interno e externo. 

1- Identificação do Cargo  

 

ASSESSOR 

ADMINISTRATIVO DA 

DIRETORIA EXECUTIVA 

Código CRTR 1ª Região Nº CBO 

008 2.523-05 

REQUISITOS: Diploma ou certificado, devidamente registrado, de ensino superior (bacharelado, 

licenciatura ou tecnólogo), fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério 

da Educação (MEC). Registro regular e ativo no respectivo Conselho de Classe se houver.  

 

ATRIBUIÇÕES: Síntese das atribuições: Atuar na liderança da gestão administrativa do CRTR da 

1ª Região. Exercer a chefia dos demais Departamentos, coordenando e supervisionando seus 

subordinados, bem com substituindo-os nas suas ausências, licenças e impedimentos para: Prestar 

informações para funcionários e público no geral. Organizar e realizar serviços administrativos e 

burocráticos. Efetuar todo o fluxo de cadastramento e manutenções nos processos de registros de 

Pessoas Físicas (PF) e Pessoas Jurídicas (PJ). Preparar e montar processos administrativos em geral, 
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eleitorais, éticos, licitatórios, registros de PF e PJ e transferências. Promover encaminhamento de 

recursos a instancia superior. Emitir passagens áreas e reservas de hotéis. Receber e enviar toda 

documentação à Diretoria Executiva. Controlar o estoque de material de expediente. Atender, 

encaminhando e/ou executando as demandas provenientes de plenárias, diretoria, grupos de 

trabalho, conselheiros, gerência e fiscalização. Administrar os agendamentos. Apoiar logisticamente 

as reuniões de plenárias. Manter o banco de dados atualizados. Auxiliar no controle de funcionários. 

Desenvolver e realizar organização e funcionamento da seção. Executar trabalhos que envolvam a 

interpretação e aplicação das leis e normas administrativas. Redigir expediente administrativo. 

Prestar atendimento e esclarecimentos ao público interno e externo, pessoalmente e por meio das 

ferramentas de comunicação que lhe forem disponibilizadas. Proceder à aquisição guarda e 

distribuição de material, receber, classificar, conferir, protocolar, localizar, expedir e/ou arquivar 

expedientes e outros documentos. Redigir pareceres e informações, tais como: memorandos, ofícios, 

relatórios, correspondência etc., com observância das regras gramaticais e das normas de 

comunicação oficial. Revisar quanto ao aspecto redacional, ordens de serviços, instruções, 

exposições de motivos, projetos de lei, minutas de decretos e outros. Executar atividades mais 

complexas nas áreas de materiais, finanças, faturamento, contabilidade, qualidade, setor de pessoal e 

administração geral. Realizar e conferir cálculos relativos a lançamentos, alterações de tributos, 

avaliação de imóveis e vantagens financeiras e descontos determinados por lei. Chefiar as atividades 

relativas aos outros cargos dos demais setores, inclusive orientando-os e substituindo-os em suas 

ausências ou/e impedimentos. Assessorar a diretoria executiva nas suas atividades. Realizar ou 

orientar coleta de preços de materiais que possam ser adquiridos. Efetuar ou orientar o  

recebimento, conferência, armazenagem e conservação de materiais e outros suprimentos. Manter 

atualizados os registros de estoque. Fazer ou orientar levantamentos de bens patrimoniais. 

Eventualmente realizar trabalhos datilográficos, operar com terminais eletrônicos e equipamentos de 

microfilmagem. Atuar na área de computação, orientar e acompanhar processos. Operar 

computadores, utilizando adequadamente os programas e sistemas de informação, contribuindo para 

o processo de automação, alimentação de dados e agilização das rotinas de trabalho; ter habilidade 

com informática: word, excell, internet, operar telefone, máquinas de reprografia, fax entre outras 

constantes no ambiente de trabalho, atender reclamações, repassando-as para o supervisor, tentando 

solucioná-las, informar-se sobre os procedimentos, dinâmica, projetos desenvolvidos no setor. 

Redigir expedientes administrativos, tais como: memorandos, cartas, ofícios, relatórios. Revisar 

quanto ao aspecto redacional, ordens de serviços, instruções, exposições de motivos, projetos de lei, 

minutas de decretos e outros. Executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, 

administração, finanças e logística. Solicitar materiais necessários ao setor, quando prestador de 

serviços ao departamento de pessoal nas áreas de recursos humanos. Realizar preenchimento de 

licenças e abonos. Realizar folha de pagamento. Realizar e registrar controle de horas de trabalho 

dos funcionários. Registrar produtividade. Repassar dados para a área de estatística. Estabelecer 

escalas de trabalho, quando solicitado. Controlar horas extras dos funcionários, programar férias dos 

funcionários para não haver falta de profissionais. Tratar de executar outras tarefas de mesma 

natureza e nível de complexidades associadas ao ambiente organizacional. Participar e colaborar 

com a implantação e execução dos processos de qualidade. Cumprir os regulamentos, as normas e 
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rotinas do CRTR 1ª Região. Receber/enviar mensagens relativas a função via meios eletrônicos, 

realizar outras atribuições pertinentes ao cargo e conforme orientação da chefia imediata. Realizar e 

divulgar projetos e programas desenvolvidos na área em que atua. Ter iniciativa e contribuir para o 

bom funcionamento do setor em que estiver desempenhando as suas atividades. Ter olhar 

investigativo e criativo de modo a contribuir para a constante qualidade dos serviços prestados aos 

usuários dos serviços de saúde. Participar de atividades de Educação Permanente. Exercer 

atividades específicas referentes à digitação, ter conhecimento de programas de informática, tais 

como: Excel, Word, Windows, Power Point e outros. Desenvolver outras atividades correlatas e 

pertinentes ao seu cargo que lhe forem atribuídas pelo superior hierárquico. 

1- Identificação do Cargo  

 

ASSESSOR FINANCEIRO 

DA DIRETORIA 

EXECUTIVA 

Código CRTR 1ª Região Nº CBO 

009 4.110-50 

REQUISITOS: Diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino 

médio (antigo segundo grau) ou equivalente, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo 

Ministério da Educação.  

ATRIBUIÇÕES: Síntese das atribuições: Exercer a chefia do Departamento Financeiro, 

coordenando e supervisionando seus subordinados, bem com substituindo-os nas suas ausências, 

licenças e impedimentos para: Executar serviços diversos de escritório, redação, digitação e 

conferência de documentos, pareceres e ofícios, entre outros. Montar, pesquisar, arquivar e revisar 

processos econômicos. Emitir boletos, Certidões de Regularidade. Operar e zelar pelos 

equipamentos eletrônicos e de informática. Prestar atendimento ao público responsabilizando-se 

pelas informações, papéis e outros documentos recebidos e arquivados. Organizar e manter 

atualizado o Banco de Dados dos profissionais e empresas no sistema interno e nas listas de 

controle. Promover a numeração e expedição de correspondência oficial. Dar sequência à tramitação 

de processos administrativos. Efetuar cobrança dos profissionais e pessoas jurídicas em débitos 

perante o CRTR da 1ª Região, inclusive formalizando acordo caso seja necessário. Rever 

periodicamente os processos arquivados, dando adequação a cada um. Manter atualizado o cadastro 

de patrimônio e relatório de bens. Efetuar pagamentos através de emissão de cheques referentes às 

despesas, conforme necessidade e de acordo com as orientações recebidas. Realizar cotação de 

preços quando da abertura de processos administrativos de compras e serviços. Realizar rotinas de 

faturamento, orçamento, compras, almoxarifado, emissão de cheques, contas a pagar e receber. 

Ajudar na organização e coordenação de todos os eventos realizados pelo CRTR 1ª Região. Manter 

planejamento e controle de todas as atividades sob sua responsabilidade. Apresentar,  

quando solicitado, o relatório dos trabalhos desenvolvidos no seu setor. Zelar pela organização do 

ambiente de trabalho, procedendo ao arquivo e a guarda de documentos utilizados no CRTR 1ª 

Região. Auxiliar o técnico de informática nas atividades relacionadas à Administração para 

cumprimento da Lei de transparência. Executar tarefas nas áreas financeiras, orçamentária, material, 

patrimônio, de recursos humanos e outras ligadas às atividades meio e fim do Conselho. Auxiliar 

nas tarefas de secretaria geral, na elaboração de listagens, demonstrativos, inventários, balanços, 
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preparar relatórios financeiros, formulários, planilhas e outros documentos. Organizar e enviar 

documentos para a Contabilidade. Realizar trabalhos datilográficos, operar com terminais 

eletrônicos e equipamentos de microfilmagem. Exercer atividades específicas referentes à digitação, 

ter conhecimento de programas de informática tais como: Excel, Word, Windows, Power Point e 

outros. Desenvolver outras atividades correlatas e pertinentes ao seu cargo que lhe forem atribuídas 

pelo superior hierárquico. 

1- Identificação do Cargo  

 

ASSESSOR JURÍDICO 

 

Código CRTR 1ª Região Nº CBO 

010 2.410-40 

REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível 

superior em Direito fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da 

Educação (MEC); e registro regular na Ordem dos Advogados do Brasil e habilitação para atuação 

na secção da sede do CRTR da 1ª Região.  

 

ATRIBUIÇÕES: Síntese das atribuições: Exercer a chefia do Departamento Jurídico, coordenando e 

supervisionando seus subordinados, bem com substituindo-os nas suas ausências, licenças e 

impedimentos para: Defender os direitos da instituição. Assessorar e orientar à Diretoria e demais 

Órgãos do Conselho nos assuntos relacionados com os conhecimentos técnicos especializados da 

categoria. Atender os profissionais das técnicas radiológicas, sobre feitos e seus andamentos. 

Participar de audiências, assembleias, reuniões plenárias, reuniões em geral, inclusive de comissões 

e da diretoria executiva quando solicitado. Emitir pareceres de natureza jurídica, minutas de 

contratos, editais e outros. Executar serviços jurídicos - administrativos. Emitir informações sobre 

Processos Administrativos decorrentes de Auto de Infrações, Éticos, de Sindicância e Disciplinares. 

Realizar estudos, pareceres e petições nas questões de Direito Público e Privado, em especial nas 

áreas de Direito Constitucional, Administrativo, Tributário, Previdenciário, Trabalhista e Civil. 

Programar, organizar, coordenar, executar e controlar atividades relacionadas com o assessoramento 

jurídico em geral. Movimentar feitos onde o CRTR figura como Autor, Réu ou Terceiro 

Interessado. Preparar e propor Execuções Fiscais dos créditos da Dívida Ativa da Autarquia. Firmar 

acordos de dívidas com os inadimplentes. Apresentar denúncias aos órgãos públicos. Arquivar 

processos. Conservar processos e demais documentos que tramitam na área do jurídico. Lavrar e 

analisar minutas dos editais de licitação, contratos, acordos, convênios, ajustes e quaisquer outros 

instrumentos que haja um negócio jurídico, onerosa ou não, qualquer que seja a denominação dada 

aos mesmos. Fornecer dados estatísticos e apresentar relatórios de suas atividades. Coordenar 

assistentes e auxiliares administrativos ou técnicos. Desempenhar outras atribuições de acordo com 

a sua unidade e natureza de trabalho, delegadas conforme determinação superior e de acordo com a 

sua área de formação. Assessorar processos éticos disciplinares, inscritos e demais departamentos 

do CRTR 1ª Região e executar outras tarefas correlatas. Exercer atividades específicas referentes à 

digitação, ter conhecimento de programas de informática tais como: Excel, Word, Windows, Power 

Point e outros. Desenvolver outras atividades correlatas e pertinentes ao seu cargo que lhe forem 

atribuídas pelo superior hierárquico. Atender e orientar profissionais e instituições (públicos e 
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privadas) sobre as normas que regem a profissão dos profissionais das técnicas radiológicas e das 

normativas do Sistema CONTER/CRTRs. 

1- Identificação do Cargo  

 

ASSESSOR DE 

COMUNICAÇÃO  

Código CRTR 1ª Região Nº CBO 

011 2.611-10 

REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível 

superior em Relação Públicas ou jornalismo fornecido por instituição de ensino superior 

reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).  

 

ATRIBUIÇÕES. 

1- Identificação do Cargo  

 

ASSESSOR TÉCNICO 

 

Código CRTR 1ª Região Nº CBO 

012 2.523-05 

REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível 

superior em tecnólogo em Radiologia fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo 

Ministério da Educação (MEC).  

 

ATRIBUIÇÕES. 

 

ASSESSOR FINANCEIRO 

DA DIRETORIA 

EXECUTIVA  

Código CRTR 1ª Região Nº CBO 

013 2.522-10 

 

REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em nível 

superior em Ciências Contábeis, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo 

Ministério da Educação, e registro regular no CRTR 1ª Região. 

  

ATRIBUIÇÕES: Elaborar orçamento anual do CRTR 1ª Região, estabelecendo a previsão 

orçamentária para geração das  receitas bem como para as despesas, considerando as estimativas de 

reajustes conforme média dos 03 últimos exercícios e o em vigência, submetendo o orçamento à 

apreciação da Diretoria para análise e  provação. Acompanhar a execução do orçamento anual 

elaborado e aprovado, observando a utilização da dotação orçamentária em cada grupo/rubrica das 

receitas e despesas, providenciando, caso atenda as condições, a concessão de créditos adicionais e 

realizando a transferência de determinado grupo/rubrica. Realizar a classificação contábil da  

documentação originária das receitas, constantes dos extratos financeiros e despesas provenientes 

dos processos de pagamento dos compromissos financeiros contratados junto a fornecedores de 

materiais, produtos e serviços, realizando os seus devidos registros. Elaborar e conferir a prestação 

de contas do Conselho, verificando documentação   comprobatória e confirmando sua validade. 

Providenciar o fechamento mensal da contabilidade, emitindo através de sistema específico o razão, 
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diário e balancete para envio à Diretoria. Orientar sempre que necessários, aos gestores das áreas 

usuárias, em temas relacionados ao exercício fiscal como contratação de prestadores de serviços, 

fornecer dados à Comissão de Licitação, quando solicitado, na realização de processo licitatório, 

utilização da dotação orçamentária e emissão de relatórios contábeis financeiros, etc. Realizar no 

final de cada exercício o fechamento dos balanços patrimonial, financeiro e orçamentário onde são 

registradas todas as movimentações do exercício em curso. Formalizar junto ao Setor 

Administrativo/Financeiro o processo de prestação de contas do exercício em curso, com prazo de 

emissão ao CONTER até o final de fevereiro do exercício seguinte, onde constarão todas as 

atividades financeiro‐contábeis, e administrativas do Conselho. Executar outras atividades de apoio 

técnico relacionados à sua área, sempre que solicitado pelo Conselho e/ou por demanda proveniente 

de novas orientações legais e normativas. 

 

                                               ANEXO II 
 

TABELA SALARIAL 

NÍVEL SALÁRIO 

1 R$ 1.628,62 

2 R$ 1.718,54 

3 R$ 1.889,77 

4 R$ 1.966,41 

5 R$ 1.995,85 

6 R$ 2.030,33 

7 R$ 2.135,33 

8 R$ 2.607,11 

9 R$ 2.697,03 

10 R$ 2.868,26 

11 R$ 2.944,09 

12 R$ 2.974,34 

13 R$ 3.008,82 
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14 R$ 3.113,82 

15 R$ 3.531,06 

16 R$ 3.621,52 

17 R$ 3.792,75 

18 R$ 3.869,39 

19 R$ 3.898,83 

20 R$ 3.933,31 

21 R$ 4.038,31 

                            ANEXO III 
 

TABELA SALARIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS 

CARGO CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

SALÁRIO 

ASSESSOR FINANCEIRO 

DA DIRETORIA 

EXECUTIVA 

 

20 horas 

 

R$ 2.350,80 

ASSESSOR DE 

COMUNICAÇÃO 

30 horas  

 

               

               R$ 1.450,00    

 

ASSESSOR JURÍDICA 

 

20 horas  

 

 

R$ 1.450,00 

 

ASSESSOR TÉCNICO 

 

 

40 horas 

 

               

R$ 1.229,00 

ASSESSOR 

ADMINISTRATIVO DA 

DIRETORIA EXECUTIVA 

 

40 horas 

 

R$ 1.229,00 

O Assessor jurídico  terá na sua remuneração além do salário o Auxilio Alimentação e o assessor 

administrativo da diretoria executiva além do Auxilio Alimentação receberá vale transporte . 
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                                          ANEXO IV 
 

2-Competências 

Competências Conceito Pontos Comentarios e exemplos 

1- Capacidade analítica    

2- Comunicação    

3-Criatividade    

4-Delegação    

5-Desenvolvimento     

6-Flexibilidade    

7-Iniciativo    

8-Negociação    

Total de Pontos   

 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

Nome do Funcionário Data de Incio       /       / 

Cargo   

Avaliador Data de Fim      /        / 

Cargo   

Superior Mediato   

Cargo   

1- Objetivos e Indicadores-chave do Dessempenho 

Na primeira etapa do processo você deverá deverá definir os objetivos, peso e indicadores-chave, Só 

durante a avaliação final você deverá preencher os demais campos para o resultado final   

Objetivo Peso Indicador/chave (%)Realização Resultado Final 

 %    

 %    

 %    

 %    

 %    

 %    

 %    

 %    

TOTAL 100%    

CONCEITO 

GERAL 
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