
CONSELHO  REOIONAL DOS TECNICOS  INDUSTRIAIS
DA 4® REGLAO PR/SC  . CNPJ:  32.746.668/0001.79

PORTARIA CRT04 N° 020.2019.

OBJETO: Contratacao temporaria no ambito Regional dos
Tecnicos  lndustriais da 43  Regiao-PR/SC -CRT04.

0  Conselho  Regional  dos Tecnicos  lndustriais  da  4a  Regi5o-PR/SC-CRT04,  criado  pela
Lei n9 13.639 de 26 de margo de 2018, e pela Resolucao 016 de 2018, de  16 de agosto de 2018
do CFT, no uso de suas atribuic6es legais e regimentais;

Considerando a  Lei de Cria¢ao do Conselho  Federal  dos T6cnicos  lndustriais -CFT -  Lei
n913.639 de 26 de marco de 2018 -que o conselho e uma pessoa juridica de direito publico sob
forma de Autarquia Federal, , com sede e foro na Cidade de Brasilia, Distrito Federal;

Considerando a  Resoluc5o 016 de 2018,  de  16 de agosto de 2018 do  CFT,  que disp6e
sobre  a  criacao  do  Conselho  Regional  dos  T6cnicos  lndustriais  da  Quarta  Regiao  -  CRT-04,
autarquia  com   estrutura  federativa,  dotada  de  personlidade  juridica   de  direito   ptiblico,  e
autonomia  financeira,  administrativa  e  operacional,  com  sede  em   Florian6polis-SC,  e  a  sua

jurisdicao compreeende o conjunto dos limites geograficos dos estados de Santa Catarina e do
Parana;

Considerando   a   urgencia   por   tempo   determinado   para   atender   a   necessidade
temporaria  de  excepcional  interesse  pulblico,  haja  vista  inexistir tempo  habil  a  realizac5o  de
certame para contrata¢ao definitiva;

Considerando que a contratagao temporaria das fun€6es administrativas, para atender
a  necessidade  de  excepcional  de  interesse  ptiblico,  tern  como  finalidade  criar  uma  estrutura
ml'nima  para  atendimento dos interesses dos T6cnicos  lndustriais e do  CRT,  previsto  na  Lei  n9
8.745/93 que autoriza os 6rgaos da administrac5o direta, as autarquias e as fundac6es pulblicas
a efetuarem contratac5o de pessoal por tempo determinado;

Considerando  a   Portaria  002.1,   de  30  de  abril   de  2019  em   que  cria  Cargos     de
contratacao  temporaria  no  a mbito  do  Conselho  Regional  dos Tecnicos  lndustriais  da  4a  Regiao-
PR/SC -CRT04.

RESOLVE:

Art.   19  Contratar  em   carater  temporario  para  o  Cargo  de  Auxiliar  Administrativo
ANGELICA   DOS   SANTOS,   para   atuar   na   Regional   do   CRT04   em   Curitiba-PR,   a   partir   de

02/12/2019, com remunerac5o mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

Art.  29  Contratar  em  carater  temporario  para  o  Cargo  de  Assistente  Administrativo
FABIANI  ANDRE  DOS  SANTOS,  para  atuar  na  Sede  do  CRT04  em  Florian6polis-SC,  a  partir  de

02/12/2019, com remuneracao mensal de R$ 3.000,00 (tres mil reais);

Sede:RuaFelipeSchmidtn9390-Sala810-GaleriaComasa-Centro-Florian6polis-SC.
Regional: Av. Marechal Florlano Pelxoto n9 1416 -sala 01 -Reboucas -Curitiba -PR. CEP: 80230-110

CEP: 88010-001
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Art. 5! Esta Portaria entrara em vigor a partir de 27 de novembro de 2019

T6cnico em Eletr6ni Waldir Aparecido Rosa
Presidente do CRT -04 PR/SC

Sede: Rua Felipe Schmidt n9 390 -Sala 810 -Galeria Comasa -Centro - Florian6polis -SC. CEP: 8801cool
Regional: Av. Marechal Floriano Peixoto n9 1416 -sala 01 -Reboucas -Curitiba -PR. CEP: 80230-110


