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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO N° 13' 

	

1 	Aos doze dias do mês de julho de dois mil e dez, no Plenário do Conselho Regional de Fisioterapia e 

	

2 	Terapia Ocupacional — CREFITO-7, situado na Av. Tancredo Neves, 939, salas 603/604/605, Ed 

	

3 	Esplanada Tower, Caminho das Árvores, Salvador/BA, reuniram-se Cons. José Roberto Borges dos 

	

4 	Santos-Presidente, Cons. Cleber Murilo Pinheiro Sadv-Vice-Presidente, Cons. Célia Maria Azevedo de 

	

5 	Oliveira- Diretora Secretária, Cons. Edmilson Antonio Andrade Lopes, Cons. Noemia Maria Borges 

	

6 	Lourenço e a Cons. Sônia Maria Pereira dos Santos. ABERTURA DOS TRABALHOS: O Presidente 

	

7 	iniciou a reunião agradecendo a presença de todos, informando que o Cons. Lucas Rego não 

	

8 	compareceu por impossibilidades profissionais e a Cons. Neuma está ainda sem condições fisicas para 

	

9 	retornar as suas atividades. Apresenta a pauta única que é sobre o Concurso Público do Crefito-7. A 

	

J 	Diretora Secretária informa sobre o processo de Concurso Público e fala sobre a necessidade de 

	

11 	definirmos sobre a realização do mesmo, número de vagas de cada função existente no nosso quadro, 

	

12 	vagas por função que serão oferecidas no referido concurso e as funções que serão oferecidas como 

	

13 	cadastro de reserva. Aprovamos a proposta de realização de concurso público do Crefito-7 o mais 

	

14 	rápido possível, tendo em vista a necessidade de preencher as vagas existentes e oferecer algumas 

	

15 	funções como cadastro de reserva para serem contratados na medida da necessidade e possibilidade 

	

16 	financeira. Então decidimos que serão oferecidas as seguintes vagas para serem lotados na sede em 

	

17 	Salvador: uma recepcionista; quatro auxiliares administrativo; um motorista; dois procuradores jurídico; 

	

18 	um auxiliar de serviços gerais; uma secretária; um jornalista; um agente fiscal fisioterapeuta. Para serem 

	

19 	lotados na Delegacia, em Aracajú: um agente fiscal fisioterapeuta; um assistente administrativo; um 

	

20 	auxiliar administrativo. Para cadastro de reserva para Salvador: assistente de secretaria; analista contábil 

	

21 	financeiro; operador de tecnologia de informação; agente fiscal terapeuta ocupacional; coordenador 

	

22 	geral; assessor técnico de fisioterapia; assessor técnico de terapia ocupacional. Para cadastro de reserva 

	

23 	para Aracaju: agente fiscal terapeuta ocupacional. Definimos o número de vagas do quadro deste 

	

'4 	Conselho: duas recepcionistas, cinco auxiliares administrativos; um motorista, dois procuradores 
jurídicos; dois auxiliares de serviços gerais; quatro agentes fiscais de fisioterapia; cinco assistentes 

	

../ 	administrativo; dois assistentes de secretaria; um analista contábil financeiro; um operador de tecnologia 

	

27 	de informação; um agente fiscal terapeuta ocupacional; um coordenador geral; dois assessores técnicos 

	

28 	(um de fisioterapia e outro de terapia ocupacional); uma secretária executiva e um jornalista. Decidido 

	

29 	agendar a próxima ROP para o dia vinte e oito de julho de ano de dois mil e dez, tendo inicio às 

	

30 	catorze horas. E não havendo nada mais a tratar, eu, Cons. Célia Maria Azevedo de Oliveira — Diretora 

	

31 	Secretária lavrei a presente ata qu: 	ós lida e achada conforme, segue assinada por mim e pelos 

	

32 	membros presentes. ////////// 	//////////////////////////////////////////////// 

	

I 	33 	José Mario Borges dos Santos.. a 454,14kbh 	  

	

35 	CéCia %teria Azevedo de Oliveira witear.... 
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