
CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDuSTF`lAIS
OA 4®  REGIAO  PR/SC  -CNPJ:  32.746.668/0001.79

PORTARIA CRT04 N° 021.2019.

OBJETO: Desligamento da colaboradora Sra.GIVAN I, do quadro

de   Colaboradores   Temporarios   do   Conselho   Regional   dos
T6cnicos lndustriais da 4e Regiao-PR/SC -CRT04.

0  Conselho  Regional  dos  T6cnicos  lndustriais  da  4a  Regi5o-PR/SC-  CRT04,  criado  pela  Lei  ng

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 atribuic5es legais e regimentais;

Considerando a Lei de Criac5o do Conselho Federal dos Tecnicos lndustriais -CFT -Lei n913.639

de 26 de mar¢o de 2018 -que o conselho 6 uma pessoa juridica de direito ptlblico sob forma de Autarquia
Federal, , com sede e foro na Cidade de Brasl'lia,  Distrito Federal;

Considerando a  Resolu¢ao 016 de 2018, de 16 de agosto de 2018 do CFT, clue disp6e sobre a
criac5o  do  Conselho  Regional   dos  T6cnicos   lndustriais  da  Quarta   Regiao  -  CRT-04,  autarquia  com
estrutura   federativa,   dotada   de   personlidade  juridica   de   direito   pt]blico,   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  urg6ncia  por tempo determinado para  atender a  necessidade temporaria  de
excepcional  interesse ptiblico,  haja vista  inexistir tempo h5bil a  realizag5o de certame para  contratac5o
defin.itiva;

Considerando  que  a  contratagao  temporaria  das  fun€6es  administrativas,   para  atender  a
necessidade de excepcional  de interesse publico, tern como finalidade criar uma estrutura  minima  para
atendimento dos  interesses dos T6cnicos  lndustriais e do CRT,  previsto na  Lei  n9 8.745/93  que autoriza
os 6rgaos  da  administracao  direta,  as autarquias  e as fundac6es  pdblicas  a  efetuarem  contratacao  de

pessoal por tempo determinado;

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

Considerando o pedido de desligamento do Quadro de Colaboradores Temporarios do CRT04-
PR/SC,  da   Colaboradora   GIVANI   HABECH,   Iotada   na   Regional  do  CRT04  em   Curitiba-PR  no  dia   14  de
novembro de 2019.

RESOLVE:

Art.  19 Acatar o Pedido de desligamento do Quadro de Colaboradores Temporarios do CRT04-
PR/SC,  da  Sra.  GIVANI  HABECH,  lotada  na   Regional  do  CRT04  em  Curitiba-PR,  a  partir  do  dia  14  de

novembro de 2019.

Art. 59 Esta Portaria entrara em vigor a partir de 19 de

Z
A

de 2019.
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