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CON9ELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDuSTRIAIS
DA 4a REGLio PR/SC  - CNPJ: 32.746.es8/OOO1`79

PORTARIA CRT-04 N° 022/2020

0BJETO:     CONTRATAQAO     DE     EMPRESA     PARA
REALIZACAO  DE  CONCURSO  PUBLICO  E  CRIAGAO
DE VAGAS PARA AGENTES DE FISCALIZACAO.

0 Presidente do Conselho Regional dos Tecnicos lndustriais da 4° Regiao -PR/SC,  no uso
das atribui?6es que lhe conferem o art.12, inciso Xl da Lei n°  13.639/18, de 26 de mar?o de 2018.

Considerando que a  principal  atribui?ao do Conselho  Profissional  dos T6cnicos  lndustriais-
CRT-04 6 a de E§ga!jzir e disciplinar as profiss6es dos T6cnicos lndustriais regulamentadas;

Considerando a necessidade de fiscalizaeao da atuaeao dos T6cnicos lndustriais pelo CRT-
04 nos Estados do Parana e Santa Catarina;

Considerando  que  o  art.  37,  inciso  11,  da  Constituigao  Federal  preve  que  a  investidura  em
cargo ou emprego pdblico depende de aprovaeao pfevia em concurso pdblico, sendo esta a regra
geral para ingresso no servigo pdblico.

RESOLVE:

Art. 1 a Determinar a contratagao de empresa para a realizagao de Concurso Pdblico para seleeao
e  contrataeao  pelo  regime  da  CLT  -  Consolidaeao  das  Leis  do  Trabalho  de  candidatos  para  o
preenchimento das seguintes vagas:

•     6 vagas de contrataeao imediata para Agentes de Fiscalizaeao, sendo 3 vagas para lotaeao
em Curitiba -PR, (na jurisdigao do CRT-04) e 3 vagas para Florian6polis -SC, (na jurisdigao
do CRT-04), com salario inicial de R$ 3.300,00 (tres mil e trezentos reais).

Pafagrafo 1 °. No edital devefa ser previsto quadro de reserva para futuras contratae6es, dentro
do prazo de validade do concurso.

Art. 2° Determinar que as atribuie6es profissionais dos Agentes de Fiscalizacao deverao constar
no  edital  do  concurso  a ser elaborado  e  publicado  pela  empresa  contratada,  ap6s  aprovaeao  da
Diretoria no CRT-04.

Art. 3° Esta Portaria entrara em vigor a partir de 03 de feverei

T6cnico em Eletr6nica
Presidente do

a ir Aparecido Rosa
RT04 -pFvec
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