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APRESENTAÇÃO 

Esta edição do Manual de Descrição dos Cargos do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 

da 7ª Região (CREFITO-7), tem a finalidade de servir como instrumento de apoio efetivo com informações 

sobre as tarefas, responsabilidades, requisitos básicos e conhecimentos necessários ao desempenho 

dos diversos cargos dessa Autarquia. Utilizamos para elaboração deste Manual a expertise da 

Consultoria aliado a entrevistas com os profissionais. 

 

 

DESCRIÇÃO DE CARGOS 

É o processo de registro das tarefas e atribuições que compõem um cargo e das demais características 

que lhe conferem uma identidade própria, diferente dos demais cargos da Autarquia. 

 

OBJETIVOS DA DESCRIÇÃO DE CARGOS 

A elaboração deste Manual de Descrição dos Cargos tem os seguintes objetivos básicos: 

1. Permitir a classificação correta dos colaboradores nos cargos existentes, de acordo com as tarefas e 

requisitos básicos para desempenho da função. Esta uniformização no critério das classificações visa 

evitar que as áreas utilizem nomenclaturas diferentes para enquadramento dos colaboradores nos 

cargos, facilitando o remanejamento interno de pessoal. 

2. Estabelecer um perfil de carreira nos diversos setores, visando identificar os passos necessários ao 

desenvolvimento do colaborador e, consequentemente, facilitar o processo de promoção e formação 

de pessoal. 

3. Criar condições ao setor de Recursos Humanos, estabelecendo parâmetros bem definidos para 

triagem e seleção de pessoal, de acordo com as tarefas e requisitos exigidos para o desempenho do 

cargo. 

4. Fornecer subsídios ao Treinamento e Desenvolvimento, a fim de estabelecer uma programação de 

cursos voltada para as necessidades específicas de cada área, de acordo com as informações 

constantes no Manual de Descrições de Cargos. 

5. Reavaliar a relatividade interna dos cargos de modo a estabelecer uma política salarial 

fundamentada em equivalência de atribuições e permitir uma checagem objetiva de sua posição em 

relação ao mercado de salários. 
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Além dos objetivos já mencionados, a Descrição de Cargos é uma ferramenta gerencial que visa 

oferecer subsídios para as seguintes atividades: 

➢ Avaliação dos cargos; 

➢ Pesquisa de mercado; 

➢ Determinação da estrutura salarial; 

➢ Planos organizativos – análise de estruturas e procedimentos; 

➢ Organização e planejamento da força de trabalho; 

➢ Orientação do líder na administração do trabalho e de seus subordinados; 

➢ Demonstrar ao colaborador as tarefas/funções inerentes ao seu cargo; 

➢ Justificativas de diferenciação salarial perante a justiça do trabalho. 

 

DEFINIÇÃO DOS CAMPOS DA DESCRIÇÃO DE CARGOS 

TÍTULO DO CARGO 

 

CBO:  

 

Diretoria/Secretaria Departamento/Assessoria: 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA 

✓  

REQUISITOS MÍNIMOS REQUISITOS DESEJÁVEIS 

Escolaridade: 

✓  

Escolaridade: 

✓  

Experiência: 

✓  

Experiência: 

✓  

Conhecimentos específicos para o cargo: 

✓  

Conhecimentos específicos para o cargo: 

✓  
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TÍTULO DO CARGO 

 

DADOS DE CONTROLE 

Aprovação/Cargo  

Data da Publicação  

Data da Revisão  

 

TÍTULO DO CARGO: É a nomenclatura pela qual o cargo é conhecido na Empresa 

CÓDIGO CBO: Código Brasileiro de Ocupação. Identificação das ocupações no mercado de trabalho, 

para fins classificatórios junto aos registros administrativos. 

DIRETORIA/SECRETARIA: Diretoria ou Secretaria a qual o cargo está alocado. 

DEPARTAMENTO/ASSESSORIA: Departamento ou Assessoria a qual o cargo está alocado. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Descrição do principal objetivo do cargo pelo qual o ocupante é responsável, 

apresentado de maneira resumida de acordo com o E-social, considerando a abrangência do cargo e 

possibilitando uma visão geral da função exercida. 

DESCRIÇÃO DETALHADA: Descrição de cada uma das atividades desempenhadas para atingir o 

principal objetivo do cargo. 

REQUISITOS MÍNIMOS: Requisitos necessários e exigidos para que o colaborador ocupe o cargo em 

questão, desempenhando com êxito as suas funções. 

REQUISITOS DESEJÁVEIS: Além dos Requisitos Mínimos Obrigatórios, são especificados os Requisitos 

Desejáveis como diferencial para que o colaborador se destaque no desempenho de suas funções. 

REQUISITOS: Condições necessárias para exercer o cargo. 

 Escolaridade: Nível de ensino formal requerido para o cargo. 

 Experiência: Tempo de vivência na área ou exercício da função. 

 Conhecimentos: Conhecimentos requeridos para o desempenho das funções do cargo. 

DADOS DE CONTROLE: Registro de dados pertinentes ao controle do documento. 

 Aprovação/Cargo: Nome e cargo do responsável pela validação e aprovação das informações 

descritas no documento. 

 Data de Publicação: Informação de data em que foi publicado o documento. 
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 Data de Revisão: Informação de data em que foi realizada a última revisão do documento. 
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TÍTULO DO CARGO 

AGENTE FISCAL 

CBO: 2545-05 Diretoria/Secretaria: 

Diretoria 

Departamento/Assessoria:  

Departamento de Fiscalização 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Atuar no exercício do controle fiscalizatório, ético, científico e social sobre as profissões de 
Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional vinculadas ao exercício da profissão e empresas prestadoras 
de tais tipicidades assistenciais à sociedade, visando o cumprimento da legislação pertinente, bem 
como promover e fortalecer a imagem institucional do Conselho. 

DESCRIÇÃO DETALHADA 

✓ Realizar trabalhos de controle fiscalizatório, ético, científico e social sobre as profissões de 
Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional vinculadas ao exercício da profissão e empresas 
prestadoras de tais tipicidades assistenciais à sociedade, cumprindo os objetivos e metas 
estabelecidas pelo COFFITO/CREFITO; 

✓ Abrir processos administrativos de fiscalização, quando identificadas irregularidades, 
procedendo a lavratura do Termo de Visita do auto de infração e da notificação de débito, 
quando constatar infringência à legislação profissional dos Fisioterapeutas e Terapeutas 
Ocupacionais, bem como emitir relatório quando de outras licitudes para encaminhamento às 
áreas competentes; 

✓ Organizar e controlar os instrumentos aplicados (termo de visita, auto de infração e notificação 
de débito) para a tramitação do processo administrativo de fiscalização; 

✓ Realizar fiscalização “in loco” ou por meio de expedição de ofício, e-mail, contato telefônico, e 
atendimento presencial, apurando denúncias de irregularidades e tomando as providências 
cabíveis, conforme legislação vigente; 

✓ Elaborar relatórios de visitas, relatando as ocorrências identificadas; 

✓ Realizar viagens para trabalhos de orientação e fiscalização profissional nas cidades que tem 
como área de jurisdição o Estado da Bahia, planejando e controlando a logística da viagem, 
orientando os profissionais e gestores visitados sobre as legislações e as atividades inseridas nos 
campos de atuação do profissional de Fisioterapia e/ou Terapia Ocupacional e sobre necessidade 
de habilitação legal para o exercício das atividades inerentes a profissão, efetivando contatos 
para o andamento de processos administrativos de fiscalização de pessoas físicas e jurídicas e 
cumprir diligências; 

✓ Planejar e controlar os processos administrativos e atividades sob sua responsabilidade visando 
atingir melhores resultados de acordo com os indicadores da área; 
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TÍTULO DO CARGO 

AGENTE FISCAL 

✓ Representar o Conselho quando indicado; 

✓ Realizar palestra institucional, quando indicado; 

✓ Esclarecer sempre que solicitado sobre as atividades inseridas nos campos da Fisioterapia e/ou 
Terapia Ocupacional; 

✓ Efetuar pesquisa junto as diversas mídias, para fiscalização de concursos e processos seletivos 

que exijam conhecimento específico da profissão, bem como identificar serviços e profissionais 

sem registro e publicações de outras infrações, considerando a legislação vigente; 

✓ Realizar palestras e oficinas junto a discentes dos cursos de Fisioterapia e Terapia Ocupacional e 

residentes, referente ao conjunto CREFITO, Código de Ética Profissional, exercício profissional, 

supervisão de estágio e outros assuntos demandados, com intuito de contribuir no processo de 

formação, bem como, no fortalecimento da profissão; 

✓ Realizar palestras, oficinas e rodas de conversas com os/as Fisioterapeutas e Terapeutas 

Ocupacionais, sobre assuntos diversos relacionadas ao exercício profissional, visando o 

fortalecimento da categoria; 

✓ Participar de reuniões técnicas de planejamento de ações para a execução das ações pertinentes 

a fiscalização do exercício profissional das/os Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais; 

✓ Realizar atividades administrativas referente a prestação de contas relacionados a fiscalização e 

orientação; 

✓ Organizar o arquivo de documentos pertinentes às suas atividades, dispondo documentos em 
pastas específicas, bem como preparar a documentação para arquivamento, visando o repasse 
para o arquivo permanente no período adequado; 

✓ Desenvolver material de apoio, tais como apostilas, cartilhas e cartazes, visando otimizar os 
treinamentos e a divulgação de programas de fiscalização; 

✓ Assessorar a Comissão de Ética e Deontologia de Fisioterapia e/ou Terapia Ocupacional, quando 
solicitado; 

✓ Conduzir o veículo da instituição para fins de fiscalização, quando necessário; 

✓ Elaborar relatórios mensais e anuais das atividades do setor; 

✓ Exercer outras atividades correlatas de sua área de atuação, a critério do superior imediato, 
visando atender demandas ocasionais. 

 

 



 

DESCRIÇÃO DE CARGO 
 

 

9 
 

TÍTULO DO CARGO 

AGENTE FISCAL 

REQUISITOS MÍNIMOS REQUISITOS DESEJÁVEIS 

Escolaridade: 

✓ Bacharelado em Fisioterapia ou Terapia 
Ocupacional, reconhecido pelo Ministério de 
Educação. Registro no Conselho da respectiva 
categoria profissional. CNH "categoria B". 

Escolaridade: 

✓  

Experiência: 

✓ Não se aplica. 

Experiência: 

✓ 03 anos em atividades afins. 

Conhecimentos específicos para o cargo: 

✓ Pacote Office nível intermediário; 
✓ Noções de Direito Constitucional e 

Administrativo; 
✓ Legislação do COFFITO-7. 

Conhecimentos específicos para o cargo: 

✓ Técnicas de gestão de conflitos; 
✓ Técnicas de Oratória. 

DADOS DE CONTROLE 

Aprovação/Cargo  

Data da Publicação  

Data da Revisão  
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TÍTULO DO CARGO 

ASSESSOR (A) CONTÁBIL 

CBO: 2522-10 Diretoria/Secretaria: 

Diretoria 

Departamento/Assessoria: 

Assessoria Contábil 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Responder pelo planejamento orçamentário e financeiro do CREFITO, assim como o controle fiscal e 
tributário, garantindo o fluxo constante das atividades, seguindo a legislação pertinente, de forma a 
assessorar a Diretoria e Conselho em suas ações. 

DESCRIÇÃO DETALHADA 

✓ Elaborar o orçamento anual do CREFITO, através da projeção das despesas e receitas para o ano 
seguinte, com base nos anos anteriores e planejamento da Diretoria, Comissões, Administrativo 
e Financeiro, através de alimentação de planilhas específicas; 

✓ Alimentar o sistema com o planejamento aprovado em assembleia para a execução dos trabalhos 
projetados; 

✓ Efetuar os empenhos de despesas considerando as rotinas diárias do administrativo/financeiro/ 
contábil e as programações, considerando o planejamento anual; 

✓ Apurar o fechamento dos impostos semanais e mensais retidos por serviços prestados por 
pessoa jurídica/física e folha de pagamento; 

✓ Executar as obrigações acessórias municipais e federais, através de notas fiscais de serviços, guias 
de impostos e balanço anual, considerando a legislação pertinente; 

✓ Efetuar o fechamento mensal do balancete e prestação de contas a serem apresentadas junto 
Ao CP (Comissão de Planejamento); 

✓ Participar de reuniões semanais com a Comissão Administrativa Financeira e Diretoria, 
apresentando o fluxo de caixa diário, para conhecimento e tomada de decisões, assegurando o 
desenvolvimento e o cumprimento das metas de planejamento financeiro de curto, médio e 
longo prazo; 

✓ Prestar consultoria técnica para Diretoria em assuntos relacionados ao Setor Contábil; 

✓ Prestar informações para o processo decisório da Diretoria, através do desenvolvimento e 
emissão de relatórios financeiros, estudos econômicos e informativos sobre as atividades 
contábeis; 

✓ Acompanhar o cumprimento das previsões orçamentárias do CREFITO, mediante controle e 
emissão de relatórios; 

✓ Acompanhar auditorias internas e externas, quando proceder, prestando informações e 
esclarecendo dúvidas dos auditores, a fim de evitar lançamento de não conformidades para o 
setor, bem como inteirar-se sobre necessidades de correções nos procedimentos adotados; 
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TÍTULO DO CARGO 

ASSESSOR (A) CONTÁBIL 

✓ Prestar apoio à Contabilidade externa na parametrização do sistema de registros contábeis; 

✓ Registrar e acompanhar as movimentações contábeis; 

✓ Identificar créditos lançados nas contas correntes e realizar, diariamente, conciliação bancária 
para a conciliação dos pagamentos realizados; 

✓ Conferir o Inventário Físico de bens patrimoniais e de estoque de materiais, mensalmente; 

✓ Acompanhar o Fluxo de Caixa, identificando e corrigindo distorções.  

✓ Apoiar no atendimento a fiscalizações oficiais, disponibilizando documentos e prestando 
informações diversas de caráter contábil; 

✓ Realizar confrontação de lançamentos contábeis e fiscais para evitar inconsistências. Elaborar 
cadastro bancário e outros; 

✓ Responder pela emissão e controle de boletos de pagamentos de taxas de inscrição e/ou 
anuidades dos profissionais, Consultórios e Empresas de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional; 

✓ Acompanhar o orçamento via relatórios específicos, confrontando dados do previsto com o 
realizado, adotando providências necessárias para correção de eventuais distorções; 

✓ Coordenar processos de licitação e/ou avaliação de propostas orçamentárias na aquisição de 
serviços, equipamentos e materiais; 

✓ Exercer outras atividades correlatas de sua área de atuação, a critério do superior imediato, 
visando atender demandas ocasionais. 

REQUISITOS MÍNIMOS REQUISITOS DESEJÁVEIS 

Escolaridade: 

✓ Bacharelado em Ciências Contábeis 
reconhecido pelo Ministério de Educação. 
Registro no Conselho da respectiva categoria 
profissional. 

Escolaridade: 

✓ Pós-graduação em áreas afins. 

Experiência: 

✓ 06 meses. 

Experiência: 

✓ Acima de 3 anos em atividades afins. 

Conhecimentos específicos para o cargo: 

✓ Legislações Pertinentes CREFITO; 
✓ Legislações Contábeis; 
✓ Legislações da União (Lei 12514/12 – Lei de 

Responsabilidade Fiscal), entre outras; 

Conhecimentos específicos para o cargo: 

✓ Conhecimento técnico do plano de contas 
público; 

✓ Lançamentos contábeis dos balanços 
financeiros, orçamentários e patrimoniais. 
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TÍTULO DO CARGO 

ASSESSOR (A) CONTÁBIL 

✓ Noções de legislação previdenciária, fiscal e 
tributária; 

✓ Pacote Office nível intermediário. 

DADOS DE CONTROLE 

Aprovação/Cargo  

Data da Publicação  

Data da Revisão  
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TÍTULO DO CARGO 

ASSESSOR (A) DE COMUNICAÇÃO 

CBO: 1423-10 Diretoria: Departamento/Assessoria: 

Assessoria de Comunicação 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Gerir as ações de Comunicação e Eventos do CREFITO, em conformidade com as legislações e 
resoluções pertinentes, implementando e acompanhando projetos, visando o fortalecimento e a 
consolidação da imagem institucional e de seus resultados. 

DESCRIÇÃO DETALHADA 

✓ Coordenar, distribuir e acompanhar as atividades de comunicação do Conselho, gerenciando 
eventos e a interface com instituições e profissionais parceiros, fornecedores e outras entidades; 

✓ Estabelecer contato direto com a categoria profissional através de suportes de comunicação, 
além de gerir os subsistemas de comunicação interna, publicidade, eventos, relações públicas, 
visando projetar e fortalecer a imagem institucional da Entidade nos ambientes internos e 
externos; 

✓ Elaborar e acompanhar o Planejamento Estratégico/Projetos de Comunicação, mobilizando a 
equipe e recursos para a implantação das estratégias, bem como promover a análise dos 
indicadores e resultados da área, de acordo com os planos de ação e diretrizes da Entidade; 

✓ Participar das reuniões do Conselho Pleno, propondo assuntos capazes de despertar o interesse 
da categoria e demais órgãos, a partir do diagnóstico feito sobre a conjuntura, bem como dos 
eventos de interesse das e dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais no âmbito do estado 
ou fora dele, quando convocada; 

✓ Assessorar as lideranças nos assuntos relativos à área de Comunicação, em consonância com as 
diretrizes do Conselho e a Política Nacional de Comunicação do Conjunto COFFITO/CREFITO; 

✓ Assessorar na implantação e execução da Política de Comunicação, seguindo os princípios e 
orientação da Presidência e Comissão de Comunicação do Conselho; 

✓ Elaborar relatórios institucionais, baseados no desempenho das mídias oficiais do Conselho, 
visando subsidiar decisões no âmbito estratégico; 

✓ Coordenar e manter a organização dos mailing’s de imprensa, profissionais, estudantes e 
entidades parceiras do Conjunto COFFITO/CREFITO, criando material online e enviando 
informações contínuas sobre as ações do Conselho; 

✓ Oferecer suporte para realização de ações do CREFITO (Sede e Seccional Vitória da Conquista); 
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TÍTULO DO CARGO 

ASSESSOR (A) DE COMUNICAÇÃO 

✓ Garantir a manutenção da identidade visual do CREFITO, bem como criar novas identidades 
visuais para atividades e eventos gerais desenvolvidos pelo mesmo; 

✓ Organizar e executar a comunicação interna da Entidade abrangendo todas as campanhas, 
mensagens, informações e avisos destinados ao público interno e externo; 

✓ Coordenar e executar a elaboração da Revista e Boletins trimestrais, desde a aprovação da pauta 
com a Diretoria até o envio aos destinatários; 

✓ Atuar e responder pela informação e programação visual de mensagens informativas, materiais 
gráficos e outros documentos produzidos pelo Conselho, atentando-se por manter os padrões 
estabelecidos; 

✓ Manter contato com o Programador responsável pela manutenção do site institucional, 
acompanhando e garantindo o atendimento às cláusulas pactuadas; 

✓ Analisar os pedidos de divulgações de outros órgãos, avaliando a viabilidade, aprovando junto à 
Comissão de Comunicação, efetuando medição e acompanhamento das publicizações; 

✓ Responsabilizar-se pela preservação da imagem e confiabilidade do Conselho, provendo 
assessoria de imprensa e realizando contato com os veículos de comunicação para divulgação de 
comunicados/notícias, visando a solução de problemas/crise com uma gestão objetiva e 
profissional; 

✓ Representar, quando necessário, a Entidade em órgãos internos e externos, públicos e privados, 
dentro de sua área de atuação, no encaminhamento e solução de questões relativas à sua área 
de atuação; 

✓ Participar da elaboração do planejamento estratégico e plano orçamentário anual do Conselho, 
na sua área de atuação; 

✓ Pesquisar, sugerir, criar e acompanhar a aquisição de materiais institucionais a serem distribuídos 
para a categoria e promover a imagem institucional do CREFITO; 

✓ Assessorar eventos, através da divulgação de convites, monitoramento e criação de formulários 
de inscrições, emissão de certificados, coberturas fotográficas e transmissões on line por vídeo; 

✓ Utilizar e implementar novas mídias com o intuito de aproximação com a categoria; 

✓ Planejar, criar e divulgar campanhas institucionais com temas diversos, para informar e orientar 
a categoria profissional; 

✓ Monitorar o estoque de materiais gráficos do setor e zelar pelos acervos institucionais da 
comunicação; 

✓ Responder pela criação e elaboração do Plano de Comunicação da Instituição; 
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TÍTULO DO CARGO 

ASSESSOR (A) DE COMUNICAÇÃO 

✓ Elaborar e revisar textos diversos, além de produzir imagens, quando solicitado, para comunicação 
institucional; 

✓ Responder por todo conteúdo gerado pelos diversos canais de comunicação da instituição; 

✓ Assessorar a Diretoria em todos os processos de comunicação; 

✓ Dar suporte e organizar as apresentações do CREFITO-7, através da coordenação e/ou produção de 
material áudio visual, suporte técnico e material de divulgação; 

✓ Elaborar relatórios mensais e anuais das atividades desenvolvidas pela Assessoria de Comunicação para 
avaliação e controle de resultados; 

✓  Contribuir com o cumprimento dos objetivos do Planejamento Estratégico, através do acompanhamento 
sistemático das ações estabelecidas pela Diretoria; 

✓ Prestar serviços de Relações Públicas em eventos dos quais participe o CREFITO-7 acompanhando todo o 
trabalho de comunicação da instituição, visando à manutenção de sua boa imagem; 

✓ Intermediar o relacionamento da instituição com a mídia e demais solicitações externas; 

✓ Exercer outras atividades correlatas de sua área de atuação, a critério do superior imediato, 
visando atender demandas ocasionais. 

 

 

 

REQUISITOS MÍNIMOS REQUISITOS DESEJÁVEIS 

Escolaridade: 

✓ Bacharelado em Comunicação Social, com 
habilitação em Jornalismo ou Relações 
Públicas, reconhecido pelo Ministério de 
Educação. Registro no Conselho da respectiva 
categoria profissional ou órgão competente 

Escolaridade: 

✓ Pós-graduação em Comunicação 
Social/Mídias Digitais/Escrita Criativa, entre 
outras. 

Experiência: 

✓ 06 meses. 

Experiência: 

✓ Acima de 3 anos em atividades afins. 

Conhecimentos específicos para o cargo: 

✓ Design Gráfico avançado; 
✓ Mídias Sociais; 
✓ Pacote Office nível intermediário. 

Conhecimentos específicos para o cargo: 

✓ Legislações pertinentes ao CREFITO. 
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TÍTULO DO CARGO 

ASSESSOR (A) DE COMUNICAÇÃO 

DADOS DE CONTROLE 

Aprovação/Cargo  

Data da Publicação  

Data da Revisão  
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TÍTULO DO CARGO 

ASSESSOR (A) DE REGISTRO 

CBO: 4101-05 Diretoria/Secretaria 

Secretaria Geral 

Departamento/Assessoria: 

Departamento de Registro 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Responder pelas atividades de atendimento ao público registrado e potencial do CREFITO, incluindo 
a subsede, bem como pelas concessões (aprovadas em Plenário), transferências, cancelamentos e 
licenças de registros de pessoas físicas e jurídicas, emissão, registro e assinatura de documentos 
(Certidões, Registro de Atestados de Capacidade Técnica, dentre outros). 

DESCRIÇÃO DETALHADA 

✓ Gerir os processos da área, planejando, organizando e acompanhando as atividades da equipe, 
visando eficácia no atendimento ao público; 

✓ Coordenar, orientar e prestar informações à equipe, a fim de solucionar dúvidas e/ou problemas 
apresentados no desenvolvimento das atividades, visando agilizar, aprimorar e garantir a 
qualidade dos atendimentos prestados ao público em geral; 

✓ Ministrar treinamentos diversos para a equipe, em questões relativas à legislação do Sistema 
COFFITO/CREFITO, correta utilização do sistema e postura ao atender, visando garantir que os 
atendimentos sejam eficazes, bem como fortalecer a imagem institucional do Conselho; 

✓ Realizar atendimento presencial e via telefone quando necessário, em assuntos relacionados a 
registro no conselho; 

✓ Prover a atualização do banco de dados, formulários e demais informações pertinentes à área, 
sempre que necessário, a fim de agilizar e aprimorar os procedimentos; 

✓ Elaborar relatórios gerencias de prestação de contas, indicadores da área, entre outros, visando 
subsidiar informações à Diretoria e demais áreas de interesse, de acordo com as normas e 
procedimentos preestabelecidos; 

✓ Elaborar e/ou assinar documentos da área (ofícios, memorandos, pareceres, certidões, atestados 
de capacidade técnica, requerimentos e outros, na sua área de atuação); 

✓ Zelar pela conservação dos bens patrimoniais, solicitando manutenção, reparo e/ou reposição, 
sempre que necessário; 

✓ Representar, quando necessário, o CREFITO em órgãos internos e externos, públicos e privados, 
dentro de sua área de atuação, no encaminhamento e solução de questões relativas aos 
interesses do mesmo; 
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TÍTULO DO CARGO 

ASSESSOR (A) DE REGISTRO 

✓ Implantar melhorias de acordo com as necessidades da área, visando atender as expectativas do 
CREFITO, quanto aos índices de produtividade, redução dos custos e maximização dos resultados; 

✓ Interagir com outros gestores, participando de reuniões, visando elaborar planejamento 
estratégico e demais processos de acordo com as diretrizes da Organização; 

✓ Exercer outras atividades correlatas de sua área de atuação, a critério do superior imediato, 
visando atender demandas ocasionais. 

REQUISITOS MÍNIMOS REQUISITOS DESEJÁVEIS 

Escolaridade: 

✓ Bacharelado em Administração ou Processos 
Gerenciais ou afins, reconhecido pelo 
Ministério de Educação. Registro no Conselho 
da respectiva categoria profissional ou órgão 
competente. 

Escolaridade: 

✓  

Experiência: 

✓ 06 meses. 

Experiência: 

✓ Acima de 3 anos em atividades afins. 

Conhecimentos específicos para o cargo: 

✓ Gestão de Pessoas; 
✓ Gestão de Processos; 
✓ Legislações Pertinentes ao COFFITO/CREFITO; 
✓ Pacote Office nível intermediário. 

Conhecimentos específicos para o cargo: 

 

DADOS DE CONTROLE 

Aprovação/Cargo  

Data da Publicação  

Data da Revisão  
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TÍTULO DO CARGO 

ASSESSOR (A) ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA/GESTOR (A) FINANCEIRO (A) 

CBO: 1421-15 Diretoria/Secretaria: 

Diretoria 

Departamento/Assessoria: 

Assessoria Especial da Presidência 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Responder pelas atividades do setor financeiro, por meio de análises de relatórios gerenciais, 
propondo ações de recuperação de valores não pagos, analisando os custos e propondo ações de 
redução de forma a zelar pela saúde financeira do CREFITO7. 

DESCRIÇÃO DETALHADA 

✓ Verificar a exatidão de toda a documentação relativa a recebimentos, conforme Instrução 
Normativa pertinente; 

✓ Emitir relatórios de movimentação financeira do CREFITO, analisando as liquidações e propondo 
as movimentações necessárias; 

✓ Efetuar, sempre que possível, levantamento dos valores em aberto e proceder as cobranças 
devidas considerando o período analisado, elaborando e enviando relatórios para conhecimento 
da Diretoria; 

✓ Elaborar memória de cálculo das projeções de débitos dos Fisioterapeutas e Terapeutas 
Ocupacionais ajuizados; 

✓ Conferir a formalização dos pagamentos e sua devida quitação, assegurando que todo o processo 
ocorra dentro dos parâmetros esperados, lançando os respectivos dados em planilhas de 
controle, que serão enviados para contabilização; 

✓ Dar baixa e atualizar os dados de movimentação de caixa (contas a receber), lançando os mesmos 
em sistema apropriado, adotado pela empresa; 

✓ Manter relacionamento com gerentes de banco aos quais o CREFITO mantem conta; 

✓ Acompanhar e efetuar as aplicações financeiras do CREFITO, considerando o mercado atual, de 
forma a propiciar melhores resultados; 

✓ Acompanhar e cobrar a emissão de certidões negativas de débitos para a extinção dos processos 
ajuizados; 

✓ Acompanhar e cobrar a emissão de boletos diversos para quitação de débitos de pessoa física ou 
jurídica registrados no Conselho; 

✓ Analisar mensalmente o fluxo de caixa para execução das obrigações do Conselho; 

✓ Executar os pagamentos das despesas fixas e variáveis considerando os prazos de vencimento; 

✓ Efetuar o gerenciamento dos fundos fixos, através de acompanhamento de planilhas eletrônicas; 
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TÍTULO DO CARGO 

ASSESSOR (A) ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA/GESTOR (A) FINANCEIRO (A) 

✓ Efetuar análise de solicitações de reembolsos referentes à pagamentos recebidos em 
duplicidade; bem como análise de pagamentos efetuados à menor com encaminhamento das 
providências cabíveis; 

✓ Zelar pela organização do arquivo de documentos pertinentes ao setor Financeiro, visando o 
repasse para o arquivo permanente no período adequado; 

✓ Zelar pela ordem e manutenção de dados da movimentação bancária, para checagem ao final do 
mês das contas a receber, verificando a coerência dos relatórios financeiros, para fins de 
auditoria; 

✓ Exercer outras atividades correlatas de sua área de atuação, a critério do superior imediato, 
visando atender demandas ocasionais. 

REQUISITOS MÍNIMOS REQUISITOS DESEJÁVEIS 

Escolaridade: 

✔ Bacharelado em Administração ou Ciências 

Contábeis ou Economia, reconhecido pelo 

Ministério de Educação. Registro no Conselho 

da respectiva categoria profissional. 

Escolaridade: 

✔  

Experiência: 

✔ 06 meses 

Experiência: 

✔ Acima de 3 anos em atividades afins. 

Conhecimentos específicos para o cargo: 

✔ Legislações Pertinentes ao COFFITO/CREFITO; 
✔ Pacote Office nível intermediário. 

Conhecimentos específicos para o cargo: 

✔  

DADOS DE CONTROLE 

Aprovação/Cargo  

Data da Publicação  

Data da Revisão  
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TÍTULO DO CARGO 

ASSESSOR (A) JURÍDICO (A) 

CBO: 2410-05 Diretoria/Secretaria: 

Diretoria 

Departamento/Assessoria: 

Assessoria jurídica 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Defender os interesses do CREFITO, acompanhando processos judiciais e administrativos, atuando 
como procurador em audiências, processos e julgamentos, prestando consultoria e integrando 
comissões e grupos de estudos internos, interpretando cada caso ou ação jurídica, analisando a 
viabilidade legal, emitindo pareceres e adotando procedimentos inerentes a área jurídica. 

DESCRIÇÃO DETALHADA 

✓ Representar e defender os interesses do CREFITO em juízo e administrativamente perante outros 
órgãos públicos; 

✓ Realizar estudos e interpretar cada caso ou ação jurídica, analisando a viabilidade legal, emitindo 
pareceres e adotando procedimentos aplicáveis a cada caso; 

✓ Realizar audiências designadas nos processos em que o CREFITO for parte, em qualquer 
localidade, atuando judicialmente e extrajudicialmente, mediando questões em defesa dos 
interesses do Conselho e Diretoria; 

✓ Elaborar e analisar contratos e convênios, procurações, declarações e outros documentos e 
instrumentos jurídicos referentes às relações jurídicas e comerciais; 

✓ Orientar no recolhimento dos depósitos judiciais e recursais, custas, honorários periciais e 
sucumbências e os bens penhorados, visando ao eficaz registro contábil e às diretrizes dos ritos 
processuais; 

✓ Efetuar os levantamentos de provas, documentações, fatos e argumentos e redigir defesas, 
recursos e/ou demandas judiciais e/ou administrativas de interesse do CREFITO; 

✓ Realizar exames e aprovação das minutas de editais de licitação, bem como a dos contratos, 
acordos, convênios ou ajustes; elaboração de pareceres sobre a licitação e análise prévia dos atos 
pelos quais venha a reconhecer a inexigibilidade ou a dispensa de licitação; 

✓ Analisar os processos licitatórios na conferência da estrutura jurídica dos editais, confecção de 
minutas de contratos, assessorando a Comissão de Licitação na condução dos processos 
licitatórios; 

✓ Emitir pareceres recomendando e acompanhando ações preventivas, com a finalidade de 
resguardar os interesses do Conselho; 
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TÍTULO DO CARGO 

ASSESSOR (A) JURÍDICO (A) 

✓ Acompanhar e controlar o andamento dos processos judiciais por meio eletrônico e físico e 
comparecendo às serventias judiciais e tribunais, quando necessário; 

✓ Atender às demandas internas relacionadas às consultas e pareceres de natureza jurídica; 

✓ Zelar pelos interesses da entidade na manutenção da integridade dos seus bens, preservando 
interesses, dentro de princípios éticos; 

✓ Executar as atividades conforme as orientações e prioridades dos serviços determinados pela 
liderança, obedecendo às normas e procedimentos do CREFITO com qualidade e segurança; 

✓ Participar das atividades de organização do arquivo de documentos pertinentes às suas 
atividades, dispondo-os em pastas específicas, bem como preparar a documentação para 
arquivamento, visando o repasse para o arquivo permanente no período adequado; 

✓ Exercer outras atividades correlatas de sua área de atuação, a critério do superior imediato, 
visando atender demandas ocasionais. 

REQUISITOS MÍNIMOS REQUISITOS DESEJÁVEIS 

Escolaridade: 

✔ Bacharelado em Direito reconhecido pelo 

Ministério de Educação. Registro no Conselho 

da respectiva categoria profissional - OAB. 

Escolaridade: 

✔ Pós-graduação em direito público. 

Experiência: 

✔ 06 meses. 

Experiência: 

✔ Acima de 3 anos em atividades afins. 

Conhecimentos específicos para o cargo: 

✔ Pacote Office nível intermediário. 

✔ Ferramentas do processo judicial eletrônico. 

Conhecimentos específicos para o cargo: 

✔ Licitações e contratos administrativos; 

✔ Direito Tributário; 

✔ Legislações Pertinentes ao CREFITO. 

DADOS DE CONTROLE 

Aprovação/Cargo  

Data da Publicação  

Data da Revisão  
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TÍTULO DO CARGO 

ASSESSOR (A) JURÍDICO (A) LÍDER 

CBO: 2410-40 Diretoria/Secretaria: 

Diretoria 

Departamento/Assessoria: 

 Assessoria Jurídica 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Responder pela Assessoria Jurídica do CREFITO-7, garantindo a segurança dos processos judiciais e 
administrativos; assessorar e acompanhar o contencioso judicial (administrativo, trabalhista, cível e 
tributário); orientar, corrigir e implementar melhorias, visando assegurar a correta aplicação de leis, 
instruções/resoluções normativas, deliberações e outros aplicáveis ao Conselho. 

DESCRIÇÃO DETALHADA 

✓ Assessorar na defesa do CREFITO no contencioso administrativo e judicial, produção de teses e 

estratégias, elaborando as petições e definindo a produção de provas, a fim de promover uma 

defesa qualificada; 

✓ Assessorar para garantir a eficácia em todas as fases dos processos licitatórios; 

✓ Analisar, corrigir e implementar melhorias nos procedimentos licitatórios, contratos, convênios 
e outros, procedendo à leitura dos instrumentos convocatórios e minutas de contratos; 

✓ Gerenciar os resultados da equipe da área Jurídica, analisando os serviços de acordo com as 
competências individuais, acompanhando a execução dos trabalhos, fiscalizando os resultados e 
transferindo conhecimentos jurídicos, visando garantir um bom resultado da produção da área 
Jurídica; 

✓ Assessorar a Diretoria do CREFITO, visando alinhar e validar os acordos e a execução dos 
Processos Jurídicos, a fim de atender às Leis, instruções/resoluções normativas, deliberações e 
outros instrumentos legais pertinentes ao Conselho; 

✓ Atender às demandas das demais áreas do Conselho, relacionadas à consultas e pareceres de 
natureza jurídica, prestando consultoria interna, esclarecendo dúvidas, visando assegurar que a 
legislação pertinente e os procedimentos internos estipulados sejam seguidos; 

✓ Assessorar na elaboração e análise dos contratos e convênios da Entidade no que tange aos 
aspectos administrativos, prazos e documentação, visando sua adequada redação e 
cumprimento das normas legais e institucionais; 

✓ Garantir a segurança jurídica nas relações do Conselho em processos judiciais e administrativos, 
bem como garantir o controle da legalidade de seus atos na defesa dos interesses dos 
representados pelo mesmo; 



 

DESCRIÇÃO DE CARGO 
 

 

24 
 

TÍTULO DO CARGO 

ASSESSOR (A) JURÍDICO (A) LÍDER 

✓ Conduzir os levantamentos de provas, documentações, fatos e argumentos para subsidiar as 
defesas e/ou demandas judiciais e ou administrativas de interesse do Conselho e/ou de seus 
representados; 

✓ Atuar em nível estratégico-preventivo, auxiliando na gestão do Conselho, atuando para evitar 
problemas em seu passivo e proceder aos ajustes traçados pelos órgãos normativos e 
deliberativos aos quais o CREFITO se submete; 

✓ Gerir e garantir a eficácia do Sistema de Controle de Processos Judiciais para o efetivo 
acompanhamento dos ritos processuais, através de publicações oficiais dos poderes judiciário, 
legislativo e executivo, averiguando permanentemente os protocolos de petições, contestações, 
embargos, agravos, recursos e demais movimentações; 

✓ Gerir e garantir a correta elaboração, análise, criação de padrões de contratos, convênios e 
demais instrumentos jurídicos de negociação, chancelando os documentos em questão; 

✓ Assessorar nas análises, interpretações e pesquisas legais, doutrinárias e jurisprudenciais e, 
quando aplicável, fundamentar as ações e projetos com excelência juspedagógica; 

✓ Acompanhar as atividades de terceirização do CREFITO nos aspectos jurídicos em todas as suas 
etapas; 

✓ Acompanhar a recuperação de ativos/cobrança judicial e extrajudicial, orientando a equipe do 
CREFITO, quanto aos procedimentos para recuperar e/ou minimizar o inadimplemento; 

✓ Acompanhar os projetos de lei e demais matérias que tramitam nos poderes legislativo, 
executivo e judiciário, relacionadas às questões que geram impacto nas atividades / gestão / 
negócio do CREFITO, bem como de temas diversos, que contribuam para atualizar 
procedimentos e fundamentar ações estratégicas; 

✓ Executar expedientes de controle, que não se limitam a sindicâncias e processos, para melhor 
tratar a questão disciplinar, empenhando maior eficiência e segurança jurídica; 

✓ Regulamentar internamente o sistema de controle das infrações disciplinares, mediante 
reconhecimento de ajustamento de conduta como instrumento moral, legal e eficiente de 
resolução de incidentes disciplinares; 

✓ Conduzir os procedimentos do Jurídico, durante as auditorias, concluindo relatórios para 
evidenciar o cumprimento de normas e auxiliar as diversas áreas do Conselho, nas 
operacionalizações de praxe, recomendando procedimentos de ajustes, caso necessário; 

✓ Participar de reuniões plenárias e outros grupos de estudo (comissões), bem como prestar 
assessoria interna aos Conselheiros no esclarecimento de dúvidas e emissão de pareceres 
pertinentes à Área Jurídica; 

✓ Representar, quando necessário, o CREFITO em órgãos internos e externos, públicos e privados, 
dentro de sua área de atuação, no encaminhamento e solução de questões relativas aos 
interesses do mesmo; 
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TÍTULO DO CARGO 

ASSESSOR (A) JURÍDICO (A) LÍDER 

✓ Gerir e garantir a correta elaboração, análise, criação de padrões de contratos, convênios e 

demais instrumentos jurídicos de negociação, chancelando os documentos em questão; 

✓ Atuar na proposição de medidas judiciais e/ou administrativas que possibilitem o pleno trabalho 

do CREFITO; 

✓ Assessorar e acompanhar a presidência ou a quem for designado em audiências e reuniões; 

✓ Exercer outras atividades correlatas de sua área de atuação, a critério do superior imediato, 
visando atender demandas ocasionais. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS REQUISITOS DESEJÁVEIS 

Escolaridade: 

✔ Bacharelado em Direito reconhecido pelo 

Ministério de Educação. Registro no Conselho 

da respectiva categoria profissional - OAB. 

Escolaridade: 

✔ Pós-graduação em Direito Administrativo ou 

Direito Público ou Direito Tributário. 

Experiência: 

✔ 06 meses 

Experiência: 

✔ Acima de 5 anos em atividades afins. 

Conhecimentos específicos para o cargo: 

✔ Direito Público; 
✔ Direito Administrativo; 
✔ Licitações públicas; 
✔ Legislação própria da fisioterapia e terapia 

ocupacional; 
✔ Gestão de Pessoas; 
✔ Pacote Office, nível intermediário. 

Conhecimentos específicos para o cargo: 

✔  

DADOS DE CONTROLE 

Aprovação/Cargo  

Data da Publicação  

Data da Revisão  
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TÍTULO DO CARGO 

ASSESSOR (A) FINANCEIRO (A) 

CBO: 4102-35 Diretoria/Secretaria: 

Secretaria Geral 

Departamento/Assessoria: 

Departamento Financeiro 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Executar atividades relacionadas a Contabilidade, Financeiro e Licitações, dando suporte ao gestores 
com informações confiáveis para tomada de decisões. 

DESCRIÇÃO DETALHADA 

✓ Prestar apoio à Contabilidade na parametrização do sistema de registros contábeis conforme 
plano de contas e normas vigentes; 

✓ Registrar e acompanhar as movimentações contábeis, identificando créditos lançados nas contas 
correntes e realizar, diariamente, conciliação bancária; 

✓ Realizar a conciliação dos pagamentos realizados considerando os lançamentos da conta 
corrente com o sistema contábil; 

✓  Conferir os lançamentos contábeis realizados pelo Financeiro, a fim de identificar não 
conformidades, propondo ações corretivas, objetivando a geração de relatórios gerenciais 
contábeis confiáveis; 

✓ Registrar no sistema contábil as contas de fornecedores e de materiais, a fim de criar controles 
de toda movimentação mensal de pagamentos e recebimentos; 

✓  Apoiar na emissão do balancete geral e por unidade, em datas preestabelecidas, de acordo com 
normas contábeis; 

✓  Conferir o Inventário Físico de bens patrimoniais e de estoque de materiais, sempre que 
demandado; 

✓  Acompanhar o Fluxo de Caixa, identificando e corrigindo distorções, de forma a proporcionar 
informações fidedignas; 

✓ Dar apoio no atendimento a fiscalizações oficiais, disponibilizando documentos e prestando 
informações diversas de caráter contábil; 

✓ Manter contato com bancos conveniados a fim de solucionar pendências; 

✓ Emitir boletos de pagamentos de taxas de inscrição e/ou anuidades dos profissionais, 
Consultórios e Empresas de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional; 

✓ Acompanhar o orçamento via relatórios específicos, confrontando dados do previsto com o 
realizado, adotando providências necessárias para correção de eventuais distorções; 
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TÍTULO DO CARGO 

ASSESSOR (A) FINANCEIRO (A) 

✓ Coordenar processos de licitação e/ou avaliação de propostas orçamentárias na aquisição de 
serviços, equipamentos e materiais; 

✓ Exercer outras atividades correlatas de sua área de atuação, a critério do superior imediato, 
visando atender demandas ocasionais. 

REQUISITOS MÍNIMOS REQUISITOS DESEJÁVEIS 

Escolaridade: 

✓ Bacharelado em Ciências Contábeis 
reconhecido pelo Ministério de Educação. 
Registro no Conselho da respectiva categoria 
profissional. 

Escolaridade: 

✓  

Experiência: 

✓ Não se aplica. 

Experiência: 

✓ Acima de 3 anos em atividades afins. 

Conhecimentos específicos para o cargo: 

✓ Legislação do COFFITO/CREFITO; 

✓ Pacote Office nível intermediário. 

Conhecimentos específicos para o cargo: 

✓  

DADOS DE CONTROLE 

Aprovação/Cargo  

Data da Publicação  

Data da Revisão  

 

 

 

 

 



 

DESCRIÇÃO DE CARGO 
 

 

28 
 

TÍTULO DO CARGO 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO 

CBO: 4131-10 Diretoria/Secretaria: 

Secretaria Geral 

Departamento/Assessoria: 

Departamento Financeiro 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Atuar nas atividades de suporte ao Gestor Financeiro e a Coordenação Geral, bem como atender à 
pessoas físicas e jurídicas, por meio de telefone, e-mail e atendimento presencial, analisando sua 
situação e procedendo o encaminhamento conforme necessidade e atender as solicitações dos 
setores Jurídico, Fiscalização e Registro, referente a emissão de extratos e verificação de pendências. 

DESCRIÇÃO DETALHADA 

✓ Atuar nas atividades de suporte ao Gestor Financeiro e a Coordenação Geral, em atendimento 
as suas demandas, através de levantamento de dados, análise da folha de pagamento e 
prestação de contas do Conselho Regional – CREFITO7; 

✓ Efetuar atendimento à pessoas físicas e jurídicas, por meio de telefone, e-mail e atendimento 
presencial, analisando sua situação e procedendo o encaminhamento conforme sua 
necessidade: negociação de débito, emissão de boleto, emissão de declarações, entre outras; 

✓ Efetuar atendimento interno aos setores: Jurídico, Fiscalização e Registro, referente a emissão 
de extratos e verificação de pendências; 

✓ Organizar constantemente o arquivo de documentos pertinentes às suas atividades, dispondo 
documentos em pastas específicas, visando o repasse para o arquivo permanente no período 
adequado; 

✓ Verificar a exatidão de toda a documentação relativa a recebimentos e pagamentos, conforme 
as normas e procedimentos estabelecidos; 

✓ Exercer outras atividades correlatas de sua área de atuação, a critério do superior imediato, 
visando atender demandas ocasionais. 

 

 

REQUISITOS MÍNIMOS REQUISITOS DESEJÁVEIS 

Escolaridade: 

✔ Curso de nível médio completo, reconhecido 

pelo Ministério de Educação. 

Escolaridade: 

✔  
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TÍTULO DO CARGO 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO 

Experiência: 

✔ Não se aplica. 

Experiência: 

✔  

Conhecimentos específicos para o cargo: 

✔ Legislações Pertinentes ao COFFITO/CREFITO. 

✔ Pacote Office nível intermediário. 

Conhecimentos específicos para o cargo: 

✔  

DADOS DE CONTROLE 

Aprovação/Cargo  

Data da Publicação  

Data da Revisão  
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TÍTULO DO CARGO 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - LICITAÇÃO 

CBO: 4110-10 Diretoria/Secretaria: 

Secretaria Geral 

Departamento/Assessoria: 

Departamento de Licitações e Contratos 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Atuar nos processos de compras por licitação, garantindo celeridade e regularidade nos mesmos, 
considerando a aquisição de bens e serviços, bem como apoiar as rotinas administrativos do setor 
de licitações e contratos. 

DESCRIÇÃO DETALHADA 

✓ Receber a requisição de compras corretamente enquadrada na modalidade de licitação, conferir 
a procedência e dar prosseguimento ao processo de aquisição; 

✓ Fazer solicitações e justificativas para renovações de contrato, novas contratações e abertura de 
licitações e compras diretas; 

✓ Participar da Elaboração, análise de editais de licitações, observando as solicitações de compras, 
legislação vigente e regulamentos internos; 

✓ Assegurar que os processos de compras atendam aos aspectos legais e ao regimento interno do 
Conselho, mantendo-se atualizado quanto às alterações na legislação vigente e nas resoluções 
internas, de forma a eliminar possibilidades de autuações dos órgãos de controle; 

✓ Encaminhar solicitação de publicação dos extratos de contratos de editais dos processos 
licitatórios ou de renovação de contratos, no Portal de Transparência e no Diário Oficial da União; 

✓ Solicitar reserva de empenho para a Contabilidade, nas aquisições, renovações/novas 
contratações e abertura de licitações; 

✓ Controlar o recebimento de Notas Fiscais referentes à compras de licitação ou diretas, 
encaminhar ao Financeiro juntamente com os orçamentos e ordens de compra/serviço; 

✓ Acompanhar toda documentação necessária aos processos licitatórios, contatando os 
contratados por meio de e-mail ou ofício; 

✓ Contribuir com as auditorias internas e externas no fornecimento de informações sobre os 
processos de compras/licitações, buscando resguardar a integridade da entidade; 

✓ Preparar documentos diversos relativos aos processos licitatórios, tais como: atas, 
homologações, adjudicações, organização de pastas e demais documentos pertinentes, bem 
como auxiliar durante o processo licitatório (certame); 

✓ Organizar constantemente o arquivo de documentos pertinentes às suas atividades, dispondo-
os em pastas específicas, visando o repasse para o arquivo permanente no período adequado; 
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TÍTULO DO CARGO 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - LICITAÇÃO 

✓ Prestar suporte às demais áreas do Conselho, na sua área de atuação; 

✓ Exercer outras atividades correlatas de sua área de atuação, a critério do superior imediato, 
visando atender demandas ocasionais. 

REQUISITOS MÍNIMOS REQUISITOS DESEJÁVEIS 

Escolaridade: 

✓ Curso de nível médio completo, reconhecido 
pelo Ministério de Educação. 

Escolaridade: 

✓  

Experiência: 

✓ Não se aplica. 

Experiência: 

✓  

Conhecimentos específicos para o cargo: 

✓ Pacote Office, nível intermediário. 

Conhecimentos específicos para o cargo: 

✓ Legislação do COFFITO/CREFITO; 

✓ Legislação de Licitações. 

DADOS DE CONTROLE 

Aprovação/Cargo  

Data da Publicação  

Data da Revisão  
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TÍTULO DO CARGO 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - REGISTRO 

CBO: 4110-10 Diretoria/Secretaria: 

Secretaria Geral 

Departamento/Assessoria: 

Departamento de Registro 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Receber pedido de inscrição, conferir toda documentação referente e organizar, acompanhar e atuar 
nos processos de registros no CREFITO conforme procedimento interno, desde sua entrada até a 
emissão e envio da identidade profissional, bem como atendimento ao público interno e externo em 
assuntos relacionados a dúvidas e questionamento relativos a procedimentos gerais. 

DESCRIÇÃO DETALHADA 

✓ Receber da recepção as solicitações de pessoas físicas e jurídicas, organizando o processo 
conforme procedimento interno padrão, conferindo se os mesmos estão de acordo com o 
Decreto, identificando as não conformidades e solucionando as pendências sanáveis, sempre que 
possível, para avaliação da Comissão de Inscrição ou Diretoria; 

✓ Efetuar a triagem e análise de documentos quanto ao conteúdo descrito e solicitado, verificando 
sua situação com relação a registro no conselho para emissão de boleto de inscrição; 

✓ Conferir imagens e assinaturas digitalizadas para liberação de confecção do documento de 
identidade profissional pela gráfica contratada, bem como após sua confecção e recebimento, 
verificar se existe alguma inconformidade, solicitando sua reconfecção se necessário; 

✓ Elaborar ofício de encaminhamento de documentos dos profissionais requerentes, conforme 
procedimentos internos; 

✓ Providenciar a devolução de toda documentação de profissionais cuja solicitação foi indeferida 
considerando os procedimentos internos; 

✓ Efetuar registro no sistema de pessoa física e jurídica no CREFITO, com emissão de documentos 
referente aos mesmos, providenciando seu envio para residentes no interior da capital; 

✓ Zelar pela organização e manutenção do arquivo físico do setor de registro, de forma a facilitar 
futuras consultas, bem como manter um histórico dos processos; 

✓ Efetuar atendimento interno e externo para soluções de dúvidas relacionadas a registro no 
Conselho, pessoalmente, via telefone e/ou e-mail; 

✓ Acompanhar e responder e-mails que chegaram na caixa de registro, providenciando soluções 
ou encaminhando para o setor responsável; 

✓ Emitir declaração de aptidão para exercício profissional, em atendimento as demandas 
recebidas, providenciando envio de cópia digitalizada por e-mail ou correio ao seu destinatário; 
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TÍTULO DO CARGO 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - REGISTRO 

✓ Encaminhar para o setor competente as solicitações de emissão de declaração de Nada Consta e 
de Inexistência de Penalidade Disciplinar, providenciando envio de cópia digitalizada por e-mail 
ou correio; 

✓ Elaborar memorandos e ofícios diversos em atendimento as demandas recebidas; 

✓ Receber e providenciar cópia do processo de inscrição no CREFITO de destino quando de 
solicitação de inscrição secundária; 

✓ Providenciar todo os trâmites necessários para os casos de transferência de inscrição principal, 
em atendimento as demandas recebidas, considerando a situação financeira e ética do 
profissional naquele conselho para solicitação ou envio de certidão de inteiro teor; 

✓ Organizar processos de registro de pessoas físicas e jurídicas para arquivamento físico e digital; 

✓ Exercer outras atividades correlatas de sua área de atuação, a critério do superior imediato, 
visando atender demandas ocasionais. 

REQUISITOS MÍNIMOS REQUISITOS DESEJÁVEIS 

Escolaridade: 

✔ Curso de nível médio completo, reconhecido 

pelo Ministério de Educação. 

Escolaridade: 

✔  

Experiência: 

✔ Não se aplica. 

Experiência: 

✔  

Conhecimentos específicos para o cargo: 

✔ Pacote Office nível intermediário; 

✔ Legislação e resoluções referente ao 

exercício profissional de Fisioterapia e 

Terapia Ocupacional. 

Conhecimentos específicos para o cargo: 

✔  

DADOS DE CONTROLE 

Aprovação/Cargo  

Data da Publicação  

Data da Revisão  
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TÍTULO DO CARGO 

ASSISTENTE DE SECRETARIA – FISCALIZAÇÃO 

 

CBO: 3515-05 Diretoria/Secretaria: 

Diretoria 

Departamento/Assessoria: 

Departamento de Fiscalização 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Executar atividades de apoio administrativo à área de fiscalização, efetuando atividades de 
protocolo, lançamento de dados, controle, conferência, arquivo de documentos em geral, dando 
suporte aos Fiscais nas atividades de rotinas de fiscalização dos profissionais de Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional. 

DESCRIÇÃO DETALHADA 

✓ Digitar e/ou digitalizar termos de visita, notificações e autos de infração fruto das fiscalizações; 

✓ Elaborar planilhas e redigir documentos pertinentes à área, observando padrões pré-
estabelecidos; 

✓ Digitar textos e correspondências diversas, elaborar planilhas eletrônicas e relatórios diversos de 
acordo com a rotina de atividades da sua área de atuação; 

✓ Controlar e organizar o arquivo da área, dispondo documentos em pastas específicas, visando 
conservá-los, mantê-los atualizados e facilitar a consulta quando solicitado; 

✓ Requisitar e controlar materiais de expediente, bem como armazená-los adequadamente, 
visando manter a integridade física dos mesmos; 

✓ Responder, imprimir e encaminhar e-mail para o Fiscal correspondente ou denúncia para a pasta 
para verificação do Coordenador do setor; 

✓ Efetuar atendimento por telefone, e-mail ou outros, realizando pesquisas, anotando recados 
e/ou prestando informações pertinentes à sua área de atuação; 

✓ Elaborar atas das reuniões juntamente com o Coordenador do Setor, com base nos documentos 
gerados, providenciando assinatura de todos os presentes; 

✓ Receber ARs (Aviso de Recebimento), verificar na tabela/planilha e encaminhar para Fiscal anexar 
ao processo; 

✓ Efetuar busca por clínicas de fisioterapia por bairro para auxiliar nas rotinas de fiscalização; 

✓ Buscar profissionais Fisioterapeutas e/ou Terapeutas Ocupacionais em redes sociais ou 
classificados on line, identificando procedimentos incompatíveis com o regulamento do Conselho 
para envio de ofício informando irregularidades; 
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TÍTULO DO CARGO 

ASSISTENTE DE SECRETARIA – FISCALIZAÇÃO 

 

✓ Protocolar documentos gerados pelo Departamento de Fiscalização, encaminhando-os para os 
setores correspondentes, 

✓ Elaborar ofícios diversos em atendimento as demandas das fiscalizações e enviar por e-mail ou 
envio via AR e posteriormente anexar ao processo correspondente; 

✓ Atualizar tabela de ofício, a fim de registrar sua movimentação considerando data de envio, 
recebimento de respostas ou AR; 

✓ Receber denúncias via WhatsApp no grupo do Departamento de Fiscalização e encaminhar para 
deliberação do responsável pelo setor; 

✓ Emitir documentos diversos de interesse da Instituição, providenciando remessa para seus 
respectivos destinatários; 

✓ Compilar dados para elaboração e emissão relatórios específicos periódicos; 

✓ Manter contatos com os demais Conselhos regionais e com o Federal, tratando de assuntos 
ligados à regularização de profissionais e/ou entidades de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional; 

✓ Exercer outras atividades correlatas de sua área de atuação, a critério do superior imediato, 
visando atender demandas ocasionais. 

REQUISITOS MÍNIMOS REQUISITOS DESEJÁVEIS 

Escolaridade: 

✔ Curso de nível médio completo, reconhecido 

pelo Ministério de Educação. 

Escolaridade: 

✔  

Experiência: 

✔ Não se aplica. 

Experiência: 

✔  

Conhecimentos específicos para o cargo: 

✔ Pacote Office nível intermediário. 

Conhecimentos específicos para o cargo: 

✔  

DADOS DE CONTROLE 

Aprovação/Cargo  

Data da Publicação  

Data da Revisão  
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TÍTULO DO CARGO 

ASSISTENTE DE SECRETARIA – PEDIDO DE COMPRAS 

CBO: 4110-05 Diretoria: 

Departamento de Logística 

Departamento/Assessoria: 

Setor de Almoxarifado e Análise de Compras 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Efetuar a compra de insumos, equipamentos e materiais de compra direta em atendimento à 
necessidades do CREFITO, bem como responder pela logística de armazenamento. 

DESCRIÇÃO DETALHADA 

✓ Responder pelo processo de compra direta, visando assegurar o suprimento de insumos, 
materiais, mercadorias e equipamentos, dentro dos parâmetros estabelecidos em instruções 
normativas, garantindo a eficácia e segurança dos processos; 

✓ Contatar fornecedores via telefone, e-mail, internet ou visitas para realização dos orçamentos 
exigidos pelo CREFITO; 

✓ Elaborar mapas de cotação para análise, negociação e definição do melhor fornecedor, de acordo 
com as normas e exigências do Conselho, atendo-se para preço, prazo, condições de pagamento, 
entrega e qualidade dos produtos, buscando melhores condições comerciais e de atendimento, 
encaminhando para aprovação; 

✓ Emitir as solicitações de compras, observando as especificações, a fim de identificar as 
características de cada produto, evitando, assim, possíveis distorções nos pedidos; 

✓ Identificar novos fornecedores, observando e avaliando infraestrutura, qualidade e capacidade 
de atendimento, visando minimizar custos e atender adequadamente as solicitações de compras; 

✓ Certificar continuamente de que os processos de compra estejam atendendo às normas e 
procedimentos aprovados pelo Conselho; 

✓ Acompanhar a entrega dos produtos e/ou serviços, garantindo o cumprimento do prazo; 

✓ Acompanhar o recebimento dos itens adquiridos, contatando os fornecedores quanto às 
especificações solicitadas; 

✓ Executar as atividades conforme as orientações e prioridades dos serviços determinados pela 
liderança, obedecendo às normas e procedimentos do Conselho; 

✓ Organizar constantemente o arquivo de documentos pertinentes às suas atividades, dispondo 

documentos em pastas específicas, visando o repasse para o arquivo permanente no período 

adequado; 
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TÍTULO DO CARGO 

ASSISTENTE DE SECRETARIA – PEDIDO DE COMPRAS 

✓ Redigir correspondências e minutas simples, de acordo com solicitação do seu superior, bem 

como executar processamento de texto de documentos, correspondência e relatórios diversos; 

✓ Efetuar e atender ligações telefônicas, identificando pessoas, anotando e transmitindo recados, 

marcando entrevista, completando ligações; 

✓ Exercer outras atividades correlatas de sua área de atuação, a critério do superior imediato, 

visando atender demandas ocasionais. 

REQUISITOS MÍNIMOS REQUISITOS DESEJÁVEIS 

Escolaridade: 

✓ Curso de nível médio completo, reconhecido 
pelo Ministério de Educação. 

Escolaridade: 

✓  

Experiência: 

✓ Não se aplica. 

Experiência: 

✓  

Conhecimentos específicos para o cargo: 

✓ Pacote Office nível intermediário. 

Conhecimentos específicos para o cargo: 

✓  

DADOS DE CONTROLE 

Aprovação/Cargo  

Data da Publicação  

Data da Revisão  
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TÍTULO DO CARGO 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO - ARRECADAÇÃO 

CBO: 4131-10 Diretoria/Secretaria: 

Secretaria Geral 

Departamento/Assessoria: 

Departamento Financeiro 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Executar atividades de apoio administrativo, tais como: atendimento telefônico, recebimento e 
transmissão de recados, organização e manutenção do arquivo do setor; efetuar atendimento à 
pessoas físicas e jurídicas, por telefone, e-mail e/ou outros, mantendo-os informados sobre o 
andamento dos processos. 

DESCRIÇÃO DETALHADA 

✓ Digitar textos diversos em atendimento as demandas administrativas recebidas; 

✓ Auxiliar na realização de atividades de apoio administrativo, tais como telefonemas, envio e 
recebimento de fax, tomada e transmissão de recados e arquivamento de documentos em geral; 

✓ Apoiar nas atividades de elaboração de relatórios em atendimento as demandas recebidas; 

✓ Conferir a formalização dos pagamentos e sua devida quitação, de forma que todo o processo 
ocorra dentro dos parâmetros esperados, lançando os respectivos dados em planilhas de 
controle, que serão enviados para contabilização; 

✓ Dar baixa e atualizar os dados de movimentação de caixa (contas a receber), lançando os mesmos 
em sistema apropriado, adotado pela empresa, conforme orientações recebidas; 

✓ Emitir boletos diversos para quitação de débitos de pessoas físicas ou jurídicas registrados no 
Conselho; 

✓ Participar da análise de solicitações de reembolsos referentes à pagamentos recebidos em 
duplicidade; bem como análise de pagamentos efetuados à menor para encaminhamento das 
providências cabíveis; 

✓ Efetuar atendimento à pessoas físicas e jurídicas, por telefone, e-mail e/ou outros, mantendo-os 
informados sobre o andamento dos processos, bem como no esclarecimento de dúvidas, 
negociações de dívidas, emissão de boletos, entre outros; 

✓ Organizar o arquivo de documentos pertinentes às suas atividades, dispondo-os em pastas 
específicas, visando o repasse para o arquivo permanente no período adequado; 

✓ Digitar textos diversos, transcrevendo originais, manuscritos ou impressos e preencher 
formulários e fichas, para atender às rotinas administrativas do setor de Arrecadação; 

✓ Auxiliar no controle de estoque de material, anotando os dados em formulário apropriado, e 
preparando as requisições para solicitação de novas remessas; 
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TÍTULO DO CARGO 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO - ARRECADAÇÃO 

✓ Controlar o número de cópias de trabalhos de reprografia, solicitadas durante o mês, através de 
formulários próprios, prestando contas ao chefe imediato; 

✓ Elaborar relatórios, formulários e planilhas para controle e acompanhamento dos trabalhos do 
setor; 

✓ Abrir pastas, atualizar fichários, registrar e enviar documentos diversos, manter em ordem o 
arquivo do setor; 

✓ Distribuir malote e documentos em geral, protocolando a sua entrega; 

✓ Executar serviços externos, tais como depósitos, pagamentos, pequenas compras, prestando 
contas ao seu superior quando do seu retorno; 

✓ Exercer outras atividades correlatas de sua área de atuação, a critério do superior imediato, 
visando atender demandas ocasionais. 

REQUISITOS MÍNIMOS REQUISITOS DESEJÁVEIS 

Escolaridade: 

✓ Curso de nível médio completo, reconhecido 
pelo Ministério de Educação. 

Escolaridade: 

✓  

Experiência: 

✓ Não se aplica. 

Experiência: 

✓  

Conhecimentos específicos para o cargo: 

✓ Pacote Office nível intermediário. 

Conhecimentos específicos para o cargo: 

✓  

DADOS DE CONTROLE 

Aprovação/Cargo  

Data da Publicação  

Data da Revisão  
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TÍTULO DO CARGO 

AUXILIAR DE CONTABILIDADE 

CBO: 4131-10 Diretoria/Secretaria: 

Diretoria 

Departamento/Assessoria: 

Assessoria Contábil 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Executar atividades de apoio a contabilidade como: organização de arquivo, lançamento de contas 
a pagar, processos de convênios/parcerias com empresa, acompanhando contratos com empresas 
prestadoras de serviços, bem como alimentar o Portal da Transparência, entre outras afins. 

DESCRIÇÃO DETALHADA 

✓ Executar atividades de apoio ao setor contábil em atendimento as demandas diárias; 

✓ Zelar pela organização e manutenção do arquivo físico e eletrônico do setor, de forma a facilitar 

identificação, mantendo um histórico das movimentações; 

✓ Receber e responder e-mails direcionados ao setor, atendendo as demandas dos solicitantes; 

✓ Cadastrar, digitalizar e arquivar no sistema documentos relativos aos processos contábeis; 

✓ Efetuar lançamentos de documentos a pagar referentes as compras efetuada por licitação, bem 

como demais despesas fixas (água, luz, telefone, entre outros); 

✓ Atuar nos processos de convênios/parcerias com empresas, participando de todas as etapas até 

o fechamento do contrato; 

✓ Efetuar abertura de processos e acompanhamento dos contratos com empresas prestadoras de 

serviços, mantendo-os atualizados tendo em vista o vencimento, providenciando sua renovação 

ou abertura de aditivo se necessário; 

✓ Alimentar o Portal da Transparências considerando os relatórios recebidos de todos os setores; 

✓ Atuar nas atividades de controle patrimonial, através de lançamentos no sistema quando de sua 

aquisição, bem como todas as informações de movimentações, depreciação e 

doação/desfazimento de bens (através de abertura de processo, seguindo a legislação vigente); 

✓ Elaborar relatórios, formulários e planilhas para controle e acompanhamento dos trabalhos do 
setor; 

✓ Abrir pastas, atualizar fichários, registrar e enviar documentos diversos, manter em ordem o 
arquivo do setor; 

✓ Distribuir malote e documentos em geral, protocolando a sua entrega; 
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TÍTULO DO CARGO 

AUXILIAR DE CONTABILIDADE 

✓ Executar serviços externos, tais como depósitos, pagamentos, pequenas compras, prestando 
contas ao seu superior quando do seu retorno, em atendimento as demandas do setor; 

✓ Exercer outras atividades correlatas de sua área de atuação, a critério do superior imediato, 
visando atender demandas ocasionais. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS REQUISITOS DESEJÁVEIS 

Escolaridade: 

✓ Curso de nível médio completo, reconhecido 
pelo Ministério de Educação. 

Escolaridade: 

✓  

Experiência: 

✓ Não se aplica. 

Experiência: 

✓  

Conhecimentos específicos para o cargo: 

✓ Pacote Office nível intermediário. 

Conhecimentos específicos para o cargo: 

✓  

DADOS DE CONTROLE 

Aprovação/Cargo  

Data da Publicação  

Data da Revisão  
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TÍTULO DO CARGO 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

CBO: 5143-20 Diretoria: 

Diretoria 

Departamento/Assessoria: 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Executar os serviços de limpeza nas dependência do CREFITO, cuidando da varrição e limpeza de 
salas, móveis, corredores e banheiros, com finalidade de mantê-los em boas condições de higiene e 
uso; servir café e/ou água, em reuniões, salas e recepção. 

DESCRIÇÃO DETALHADA 

✓ Executar serviços de limpeza nas dependência do CREFITO, cuidando da varrição e limpeza de 
salas, móveis, corredores e banheiros, com finalidade de mantê-los em boas condições de 
higiene e uso; 

✓ Executar serviços de copa e cozinha, preparando e servindo café, água, chá e outros alimentos, 
comprando lanches quando necessário, mantendo limpos materiais e equipamentos e a própria 
Copa; 

✓ Atender à Diretoria servindo água, café e/ou suco, conforme demanda recebida; 

✓ Cuidar de materiais e utensílios de uso em seu trabalho, controlando estoques e consumos, 
guardando-os em locais predeterminados e apropriados, solicitando ao superior imediato as 
reposições necessárias; 

✓ Efetuar emergencialmente compra de itens necessários para atendimento do setor; 

✓ Efetuar serviços externos como bancos, cartórios, entre outros, em atendimento as demandas 
dos gestores; 

✓ Comunicar ao superior imediato as irregularidades encontradas, relatando sobre defeitos em 
instalações hidráulicas, elétricas, móveis e equipamentos, com o objetivo de solicitar as 
correções devidas e perfeito funcionamento; 

✓ Solicitar a compra de materiais de limpeza e de utilização da cozinha, mediante solicitação; 

✓ Executar pequenos serviços bancários, tais como ordens de pagamento e/ou ordens de crédito, 
serviços de despacho e/ou retirada de encomendas, seguindo a orientação do responsável da 
área; 

✓ Entregar correspondências, documentos e/ou volumes, recolhendo-os em locais 
preestabelecidos e distribuindo-os aos destinatários; 

✓ Realizar trabalhos de reprografia, operando máquina copiadora e controlando número de cópias 
solicitadas no mês, através de formularia apropriado, prestando contas a quem de direito; 
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TÍTULO DO CARGO 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

✓ Fazer pequenas compras de caráter emergencial, fazendo a devida retirada nos fornecedores, 
conferindo os materiais a serem transportados, verificando quantidade e especificações, para 
evitar devoluções e outros embaraços; 

✓ Levar mercadorias para despacho junto a transportadoras, informando, a quem de direito, 
qualquer irregularidade observada nos materiais transportados; 

✓ Exercer outras atividades correlatas de sua área de atuação, a critério do superior imediato, 
visando atender demandas ocasionais. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS REQUISITOS DESEJÁVEIS 

Escolaridade: 

✓ Curso de nível médio completo, autorizado 
pelo Ministério de Educação. 

Escolaridade: 

✓  

Experiência: 

✓ Não se aplica. 

Experiência: 

✓  

Conhecimentos específicos para o cargo: 

✓ Manejo e conhecimento de materiais e 
equipamentos de limpeza. 

Conhecimentos específicos para o cargo: 

✓  

DADOS DE CONTROLE 

Aprovação/Cargo  

Data da Publicação  

Data da Revisão  
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TÍTULO DO CARGO 

COORDENADOR (A) GERAL  

CBO: 4101-05 Diretoria/Secretaria: 

Diretoria 

Departamento/Assessoria: 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Gerir e responder pelas áreas administrativas do CREFITO, no que tange às atividades de 
Departamento de Pessoal, Suprimentos (Compras e Almoxarifado), Arquivo, Serviços Gerais e 
Patrimônio, propondo e implementando diretrizes corporativas, estabelecendo e acompanhando 
normas, procedimentos, metas e indicadores de desempenho, de forma a assegurar os interesses 
do Conselho e os aspectos legais. 

DESCRIÇÃO DETALHADA 

✓ Planejar as atividades administrativas, definindo procedimentos e normas administrativas, 
estruturando e implementando diretrizes internas, bem como garantindo o cumprimento destas 
e outras legislações pertinentes; 

✓ Prover suporte ao Jurídico, no âmbito trabalhista, gerando informações para a elaboração de 
defesas, definindo prepostos e testemunhas, bem como aprovando contratação de terceiros, 
realização de acordos e seus respectivos valores, pagamentos e demais ações dentro da sua área 
de atuação; 

✓ Atuar de forma assertiva junto ao Departamento de Pessoal, garantindo o cumprimento das 
legislações e prazos pertinentes, visando a redução do passivo trabalhista e a não geração de 
multas e autuações para o Conselho; 

✓ Gerir os contratos e a aprovação dos pagamentos relativos às áreas sob sua responsabilidade; 

✓ Efetuar o gerenciamento dos processos de compra por licitação, garantindo a eficácia e agilidade 
dos mesmos; 

✓ Responsabilizar-se pela gestão dos Serviços Gerais, incluindo (Manutenção Predial, limpeza e 
copa), bem como do Arquivo Corrente, Arquivo Permanente e suas atribuições; 

✓ Acompanhar a utilização do Sistema Integrado pelas áreas sob sua subordinação, analisando 
relatórios e outros, com o objetivo de identificar pontos de atenção e melhoria; 

✓ Efetuar a Gestão de telefonia móvel e fixa do CREFITO, garantindo o bom funcionamento e o 
cumprimento das cláusulas contratuais, visando a redução de custos e a qualidade dos serviços 
prestados; 

✓ Manter relacionamentos e acompanhar negociações coletivas de trabalho com sindicatos de 
empregados e patronais, elaborando Acordos Coletivos e Convenções Coletivas de Trabalho; 
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TÍTULO DO CARGO 

COORDENADOR (A) GERAL  

✓ Fazer a Gestão dos bens patrimoniais do Conselho, respondendo pelo controle e movimentação 
dos mesmos, acompanhando lançamentos de novas aquisições, transferências e baixas, gerando 
informações no sistema de apoio, visando identificar, alocar e controlar os bens na área onde ele 
se encontra; 

✓ Conduzir os trabalhos das sessões de licitação, buscando melhores condições de negociação para 
o Conselho, dentro dos procedimentos legais requeridos, atuando como pregoeiro; 

✓ Participar como membro da comissão de licitação, visando analisar os editais, processos de 
compras, julgamento das propostas e o devido encaminhamento do processo para a 
homologação em Reunião Plenária; 

✓ Interagir e manter um bom relacionamento com o Condomínio predial; 

✓ Estudar e propor alterações das normas do Sistema CREFITO com vistas ao seu aperfeiçoamento, 
quando solicitado; 

✓ Efetuar pesquisa em outros órgãos (benchmarking), a fim de aprimorar os processos 

administrativos; 

✓ Assessorar a Comissão Permanente Eleitoral – CPE, por designação do Presidente, visando 
assegurar o cumprimento das legislação pertinente e das determinações do Coordenador da 
Comissão, durante o processo eleitoral; 

✓ Estudar e manter-se atualizado quanto a legislação que rege o processo eleitoral do Sistema 
COFFITO/CREFITO, para atender as demandas recebidas; 

✓ Acompanhar auditorias internas e externas, quando proceder, prestando informações e 
esclarecendo dúvidas dos auditores, a fim de evitar o lançamento de não conformidades para a 
área, bem como inteirar-se sobre necessidades de correções nos procedimentos adotados; 

✓ Garantir a elaboração do orçamento para atendimento ao planejamento anual, mediante 
adequada previsão de gastos com material, mão de obra e serviços, para validação da Diretoria, 
bem como coordenar a realização de previsões orçamentárias de longo prazo;  

✓ Administrar a equipe sob sua responsabilidade, cuidando da programação de férias, controle de 
ponto, quando proceder, avaliação de desempenho, diagnosticando e propondo treinamentos 
necessários, opinando sobre a contratação, transferência, adequação de cargos e demissão de 
colaboradores, bem como cuidar de outros atos inerentes à gestão de pessoas, de acordo com 
os procedimentos da Organização e da legislação vigente, garantindo e mantendo a equipe 
motivada com bom clima organizacional; 

✓ Interagir com outros gestores, participando de reuniões, visando elaborar planejamento 
estratégico e demais processos de acordo com as diretrizes da Organização; 
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TÍTULO DO CARGO 

COORDENADOR (A) GERAL  

✓ Manter-se informado sobre as normas gerais da Instituição e as específicas de sua área, orientando e 
controlando a realização de procedimentos técnico - administrativos; 

✓ Exercer a função de Pregoeiro; 

✓ Fazer o controle mensal da frequência dos empregados, verificando faltas, atrasos, atestados médicos, 
licenças e outros eventos, informando à Contabilidade para fins de geração de Folha de Pagamento 

✓ Analisar a estrutura organizacional, métodos e procedimentos de trabalho da Instituição, avaliando as 
necessidades de movimentação e redimensionamento de pessoal em cada setor, e apresentação de 
soluções para a racionalização e otimização dos trabalhos; 

✓ Formular processos de compras, com base nas necessidades verificadas, solicitando orçamentos aos 
fornecedores e fazendo o devido acompanhando, analisando os desvios entre o real e o orçado; 

✓ Cotar e contratar, atendendo a todos os preceitos legais, empresas e/ou pessoal para realização de 
serviços de natureza eventual, sob a modalidade de terceirização; 

✓ Providenciar, mensalmente, junto a quem de direito, a aquisição de vales-transportes para distribuição 
entre os empregados; 

✓ Elaborar, em conjunto como seu superior imediato e com base em dados apurados, a "Prestação de 
Contas Anual", para envio ao COFFITO; 

✓ Elaborar ofícios, declarações, informativos e comunicados internos; 

✓ Receber e protocolar, no sistema, documentos diversos; 

✓ Representar o CREFITO-7 junto a órgãos e entidades diversas, quando necessário; 

✓ Desenvolver e atualizar manuais de normas e procedimentos, analisando as necessidades, organizando e 
padronizando os serviços; 

✓ Desenvolver projetos voltados para a melhoria da qualidade dos serviços; 

✓ Responder pelos procedimentos de contratação de novos empregados e de rescisões de Contrato de 
Trabalho; 

✓ Exercer outras atividades correlatas de sua área de atuação, a critério do superior imediato, 
visando atender demandas ocasionais. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS REQUISITOS DESEJÁVEIS 

Escolaridade: 

✓ Bacharelado em Administração reconhecido 
pelo Ministério de Educação. Registro no 
Conselho da respectiva categoria profissional. 

Escolaridade: 

✓  
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TÍTULO DO CARGO 

COORDENADOR (A) GERAL  

Experiência: 

✓ 06 meses 

Experiência: 

✓ Acima de 3 anos em atividades afins. 

Conhecimentos específicos para o cargo: 

✓ Legislações Pertinentes ao CREFITO; 
✓ Legislação Trabalhista e Previdenciária; 
✓ Administração de Materiais, Suprimentos e 

Logística; 
✓ Gestão de Pessoas; 
✓ Pacote Office nível intermediário. 

Conhecimentos específicos para o cargo: 

✓  

DADOS DE CONTROLE 

Aprovação/Cargo  

Data da Publicação  

Data da Revisão  
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TÍTULO DO CARGO 

DESIGNER GRÁFICO 

CBO: 2624-05 Diretoria/Secretaria: 

Diretoria 

Departamento/Assessoria: 

Assessoria de Comunicação 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Atuar na criação, editoração, diagramação e acompanhamento gráfico de peças institucionais 
inerentes ao CREFITO-7, atuando no fortalecimento, fixação da marca e unificação da identidade 
visual, visando atender às necessidades dos clientes internos. 

DESCRIÇÃO DETALHADA 

✓ Receber as informações de demanda de criação de material gráfico, discutindo com o requerente 
as especificações do produto, visando entregar a criação conforme necessidade; 

✓ Criar e produzir peças gráficas, utilizando programas específicos de criação, procurando atender 
aos prazos e especificações técnicas solicitados; 

✓ Apoiar nas atividades de solicitação de orçamentos sobre serviços gráficos a serem realizados em 
empresas terceiras, discutindo as especificações do produto e procurando selecionar aquelas 
com melhor custo benefício para o CREFITO;  

✓ Acompanhar os trabalhos gráficos executados por terceiros, recebendo e analisando qualidade 
de fotolito ou prova digital, sanando dúvidas e sugerindo modificações, a fim de zelar pela 
qualidade e fidelidade do serviço contratado; 

✓ Zelar pela correta utilização da logomarca do CREFITO; 

✓ Realizar pesquisa e tratamento de imagens necessárias para a criação das peças gráficas; 

✓ Enviar peças gráficas para aprovação da chefia imediata; 

✓ Apoiar nas atividades relacionadas as redes sociais como postagens, legendas e divulgações em 
geral; 

✓ Exercer outras atividades correlatas de sua área de atuação, a critério do superior imediato, 
visando atender demandas ocasionais. 

REQUISITOS MÍNIMOS REQUISITOS DESEJÁVEIS 

Escolaridade: 

✓ Bacharelado em Comunicação Social ou Visual 
ou Artes Gráficas e/ou áreas afins, 
reconhecido pelo Ministério de Educação. 

Escolaridade: 

✓ Cursos diversos de Design Gráfico. 



 

DESCRIÇÃO DE CARGO 
 

 

49 
 

TÍTULO DO CARGO 

DESIGNER GRÁFICO 

Registro no Conselho da respectiva categoria 
profissional. 

Experiência: 

✓ O6 meses. 

Experiência: 

✓ Acima de 1 ano em atividades afins. 

Conhecimentos específicos para o cargo: 

✓ Photoshop, Illustrator, Premiere, after effects 
✓ Padrões gráficos de impressão; 
✓ Inglês técnico; 
✓ Pacote Office intermediário. 

Conhecimentos específicos para o cargo: 

✓ Outros programas de design gráfico. 

DADOS DE CONTROLE 

Aprovação/Cargo  

Data da Publicação  

Data da Revisão  
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TÍTULO DO CARGO 

PROGRAMADOR (A) 

CBO: 2124-05 Diretoria/Secretaria: 

Secretaria Geral 

Departamento/Assessoria: 

Departamento de Tecnologia da Informação 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Executar programação de códigos e algoritmos, a fim de desenvolver sistemas de informação para 
atender as demandas do CREFITO-7; Analisar as necessidades das áreas, mapeando soluções 
sistêmicas aderentes às demandas recebidas, implementando/desenvolvendo sistemas, ou 
buscando soluções no mercado, tendo como pré-requisitos qualidade, custos e prazos. 

DESCRIÇÃO DETALHADA 

✓ Executar programação de códigos e algoritmos, a fim de desenvolver sistemas de informação 
para atender as demandas do CREFITO-7; 

✓ Pesquisar e avaliar sistemas disponíveis no mercado e sua aplicabilidade, analisando a relação 
custo/benefício de sua aquisição; 

✓ Participar do levantamento de dados e da definição dos métodos e recursos necessários para 
implantação de sistemas ou alteração dos já existentes; 

✓ Levantar junto aos usuários, as necessidades de melhorias dos sistemas utilizados na Entidade, a 
fim de direcionar aos responsáveis pelo desenvolvimento, informações referentes as otimizações 
para realização dos processos e atividades internas; 

✓ Acompanhar e participar dos testes de implantação, operacionalização e validação dos sistemas 
a serem implementados, visando disponibilizá-los aos usuários e atender suas solicitações; 

✓ Prestar atendimento às solicitações de implementação e correção de sistema, avaliando a 
viabilidade operacional, verificando o recurso já existe na ferramenta para atender o usuário, 
provendo mais facilidade, praticidade e agilidade em rotinas que já estão em produção ou que 
futuramente estarão; 

✓ Analisar o desempenho dos sistemas implantados, reavaliar rotinas, manuais e métodos de 
trabalho, verificar se atendem ao usuário, sugerindo metodologias de trabalho mais eficazes; 

✓ Administrar sistemas específicos das áreas, cadastrando usuários e disponibilizando acessos, de 
modo a permitir as operações internas; 

✓ Treinar e acompanhar os usuários na utilização dos sistemas desenvolvidos ou adquiridos de 
terceiros, para assegurar o correto funcionamento dos mesmos; 
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TÍTULO DO CARGO 

PROGRAMADOR (A) 

✓ Habilitar novos usuários e definir parâmetros de acesso, criando e implantando procedimentos 
de restrições de utilização da rede e e-mail, para liberar acesso aos sistemas de acordo com as 
políticas da Empresa; 

✓ Acompanhar o desempenho e garantir a segurança da rede, bem como desenvolver e 
implementar políticas e procedimentos de Segurança da Informação; 

✓ Pesquisar novas soluções de informação em feiras, publicações, seminários, congressos e 
contatos com profissionais da área, mantendo-se atualizado acerca das tendências de mercado, 
identificando tecnologias que agreguem valor ao negócio da Empresa; 

✓ Exercer outras atividades correlatas de sua área de atuação, a critério do superior imediato, 
visando atender demandas ocasionais. 

REQUISITOS MÍNIMOS REQUISITOS DESEJÁVEIS 

Escolaridade: 

✓ Bacharelado em Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas ou Ciência da Computação ou 
Engenharia da Computação ou Sistemas de 
Informação ou áreas afins, reconhecido pelo 
Ministério de Educação. Registro no Conselho 
da respectiva categoria profissional. 

Escolaridade: 

✓  

Experiência: 

✓ 06 meses. 

Experiência: 

✓ Acima de 1 ano em atividades afins. 

Conhecimentos específicos para o cargo: 

✓ Tecnologia da informação. 

Conhecimentos específicos para o cargo: 

✓  

DADOS DE CONTROLE 

Aprovação/Cargo  

Data da Publicação  

Data da Revisão  
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TÍTULO DO CARGO 

RECEPCIONISTA 

CBO: 4221-10 Diretoria: 

Diretoria/Secretaria Geral/ 
Departamento de Logística 

Departamento/Assessoria: 

Setor de Recepção, Protocolo e Arquivo 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Atender ao público que procura o CREFITO-7, orientando, prestando informações, esclarecendo 
dúvidas, de acordo com os procedimentos preestabelecidos, mantendo equilíbrio entre as 
demandas apresentadas e os interesses do Conselho, bem como procurando evidenciar e fortalecer 
a imagem institucional. 

DESCRIÇÃO DETALHADA 

✓ Realizar atendimento presencial ou telefônico para orientações/instruções, esclarecimentos de 
procedimentos, andamento de pedidos e outros assuntos pertinentes ao Sistema 
COFFITO/CREFITO, bem como efetuar contatos diversos, quando necessário; 

✓ Recepcionar visitantes, encaminhando-os às áreas procuradas, após identificação e autorização, 
prestando-lhes as informações necessárias. 

✓ Receber, protocolar e enviar documentos, inserir e alterar dados no Sistema de Gestão, quando 
for o caso; 

✓ Realizar conferência minuciosa de documental de requerimentos diversos, verificando se estão 
em conformidade com a legislação do Sistema COFFITO/CREFITO; 

✓ Efetuar digitalização de documentos em atendimento as demandas; 

✓ Organizar o arquivo de documentos pertinentes às suas atividades, dispondo-os em pastas 
específicas, visando o repasse para o arquivo permanente no período adequado; 

✓ Emitir boleto de inscrição e anuidade de pessoa física, em atendimento as demandas recebidas, 

✓ Manter contato com profissionais de fisioterapia ou terapia ocupacional, a fim de repassar 
informações; 

✓ Fazer, atender, transferir e completar chamadas telefônicas efetuando o registro das ligações 
efetuadas, cuidando para que aquelas particulares sejam imputadas aos seus devidos 
solicitantes; 

✓  Zelar pelo equipamento sob sua responsabilidade, acionando a quem de direito para as devidas 
manutenções, tanto corretivas quanto preventivas; 

✓  Receber correspondências e pequenos volumes, conferindo-os, identificando-os e 
encaminhando-os às áreas a que se destinam e fazendo o devido protocolo no sistema específico; 
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TÍTULO DO CARGO 

RECEPCIONISTA 

✓ Controlar a saída de materiais e equipamentos, conferindo se estão acompanhados da devida 
"Liberação de Saída", por escrito ou por confirmação verbal; 

✓  Executar ou solicitar que sejam realizados serviços de manutenção nas áreas de recepção e 
contíguas, tais como limpeza, assegurando as condições plenas de funcionamento, conservação 
e segurança das instalações; 

✓ Registrar no livro próprio e informar a sua chefia imediata as ocorrências de seu setor, para 
permitir a tomada de providências adequadas a cada caso; 

✓ Exercer outras atividades correlatas de sua área de atuação, a critério do superior imediato, 
visando atender demandas ocasionais. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS REQUISITOS DESEJÁVEIS 

Escolaridade: 

✓ Curso de nível médio completo, reconhecido 
pelo Ministério de Educação. 

Escolaridade: 

✓  

Experiência: 

✓ Não se aplica. 

Experiência: 

✓  

Conhecimentos específicos para o cargo: 

✓ Pacote Office nível intermediário. 

Conhecimentos específicos para o cargo: 

✓  

DADOS DE CONTROLE 

Aprovação/Cargo  

Data da Publicação  

Data da Revisão  
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TÍTULO DO CARGO 

SECRETÁRIA EXECUTIVA 

CBO: 2523-05 Diretoria/Secretaria: 

Diretoria 

Departamento/Assessoria: 

Secretaria Executiva 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Executar atividades de apoio à Diretoria, Conselheiros e demais gestores, visando ordenar e agilizar 
o desenvolvimento das mesmas, dando ênfase à legislação da administração pública vigente e os 
procedimentos estabelecidos pelos COFFITO - Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional e CREFITO - Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. 

DESCRIÇÃO DETALHADA 

✓ Recepcionar pessoas que se dirigem à Instituição para contato com a Presidência, prestando 
informações e encaminhando ao superior quando autorizado; 

✓ Receber e expedir correspondências internas e externas, conferindo, anotando e protocolando, 
quando necessário; 

✓ Efetuar e atender ligações telefônicas, identificando pessoas, anotando e transmitindo recados, 
marcando entrevista, completando ligações; 

✓ Assessorar os Executivos da Instituição no desempenho de suas funções, gerenciando 
informações e auxiliando na execução de suas tarefas administrativas e em reuniões, marcando 
e cancelando compromissos; 

✓ Organizar as reuniões de Diretoria e Plenária, através da composição de pastas com documentos 
da pauta e providenciar toda infraestrutura necessária para o acontecimento; 

✓ Acompanhar o agendamento das reuniões, informando ao Presidente e Diretoria os horários ou 
enviando mensagens/lembretes quando o mesmo estiver fora do Conselho; 

✓ Acompanhar o fechamento da pauta de Reuniões Plenárias para posterior aprovação junto ao 
Presidente; 

✓ Efetuar junto ao Presidente e Diretoria o fechamento da pauta das reuniões Plenárias do 
Conselho, bem como participar das mesmas acompanhando o andamento dos projetos e 
atendendo às solicitações dos Conselheiros; 

✓ Acompanhar as atividades e reuniões das Câmara Técnicas e Comissões do CREFITO-7, 
providenciando agendamento das reuniões, elaboração de atas e controle de frequência; 

✓ Apoiar nas realizações de eventos das Câmara Técnicas e Comissões, em atendimento as 
demandas recebidas; 
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TÍTULO DO CARGO 

SECRETÁRIA EXECUTIVA 

✓ Elaborar e emitir as correspondências da Presidência e Diretoria, garantindo o cumprimento de 
padrões preestabelecidos; 

✓ Elaborar ofícios diversos da área, conforme orientações recebida; 

✓ Despachar junto ao Presidente, atendendo demandas diversas tais como: realização de estudos, 
pesquisas, análises, negociações, fornecendo e recebendo Feedback das atividades realizadas 
pela secretaria; 

✓ Coordenar as atividades da Assistente de Secretaria, repassando atividades, acompanhando e 
orientando na sua realização; 

✓ Apoiar na realização de eventos do CREFITO; 

✓ Atuar como facilitadora na comunicação entre a Diretoria, público interno e externo; 

✓ Controlar arquivo de documentos diversos em sua área, catalogando, selecionando e codificando 
os mesmos, mantendo-o atualizado; 

✓ Redigir correspondências, em Português e/ou Inglês, de acordo com solicitação do seu superior 
hierárquico, bem como executar processamento de texto de documentos, correspondência e 
relatórios diversos; 

✓ Dar apoio logístico a alta direção em viagens de interesse da Instituição, providenciando 
passagens aéreas, reservas de hotel e meios de transporte terrestre, quando necessário; 

✓ Exercer outras atividades correlatas de sua área de atuação, a critério do superior imediato, 
visando atender demandas ocasionais. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS REQUISITOS DESEJÁVEIS 

Escolaridade: 

✓ Bacharelado em Secretariado reconhecido 
pelo Ministério de Educação. 

Escolaridade: 

✓  

Experiência: 

✓ 06 meses. 

Experiência: 

✓ Acima de 2 anos em atividades afins. 

Conhecimentos específicos para o cargo: 

✓ Legislações pertinentes ao COFFITO/CREFITO; 
✓ Gestão de Pessoas; 
✓ Pacote Office nível intermediário. 

Conhecimentos específicos para o cargo: 

✓  
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TÍTULO DO CARGO 

SECRETÁRIA EXECUTIVA 

DADOS DE CONTROLE 

Aprovação/Cargo  

Data da Publicação  

Data da Revisão  
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TÍTULO DO CARGO 

TÉCNICO DE INFORMÁTICA 

CBO: 3132-20 Diretoria/Secretaria: 

Secretaria Geral 

Departamento/Assessoria:  

Departamento de Tecnologia e Informática 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Responder pela manutenção e suporte in loco e remoto em hardwares e softwares; criar novos 
usuários e perfis nos diversos sistemas do CREFITO; efetuar manutenção básica em servidores, bem 
como desenvolver pequenas aplicações de uso interno da intranet e sites. 

DESCRIÇÃO DETALHADA 

✓ Montar e configurar computadores e periféricos, a fim de disponibilizá-los aos usuários, bem 
como realizar suas instalações nos locais indicados; 

✓ Efetuar a instalação dos softwares adquiridos pelo CREFITO, bem como efetuar a atualização de 
suas versões, visando propiciar sua melhor utilização; 

✓ Prover suporte aos usuários em nível de software e hardware in loco e/ou remoto, orientando e 
acompanhando os usuários nas rotinas de trabalho, visando solucionar problemas e 
irregularidades ou encaminhando à assistência técnica terceirizada, quando necessário; 

✓ Executar a manutenção física e lógica da rede de computadores e de telefonia do CREFITO; 

✓ Atender as demandas de manutenção de serviços de tecnologia em tempo hábil, de forma a 
garantir a disponibilidade de serviços prestados pelo CREFITO; 

✓ Executar serviços de manutenção em computadores, impressoras e monitores, identificando 
defeitos, trocando peças defeituosas e/ou gastas, em inspeções preventivas e/ou corretivas; 

✓ Dar suporte no Sistema de Gestão e Folha de Pagamento do CREFITO, conforme demanda dos 
usuários; 

✓ Apoiar nas correções de inconsistências de dados cadastrais, tratar os erros e orientar os 
usuários; 

✓ Criar novos usuários e adequar os perfis de acesso controlado nos sistemas existentes no 
CREFITO; 

✓ Prover a instalação de equipamentos audiovisuais no auditório, sala de reuniões e outros, 
solicitando manutenção quando necessário; 

✓ Efetuar manutenção nos servidores sempre que detectar alguma inconformidade; 

✓ Desenvolver pequenos aplicativos para uso interno em diversas linguagens de programação, bem 
como desenvolver e manter atualizada a intranet e os sites do CREFITO; 
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TÍTULO DO CARGO 

TÉCNICO DE INFORMÁTICA 

✓ Apoiar a chefia imediata em assuntos inerentes ao seu departamento de atuação, apresentando 
e discutindo problemas e irregularidades, a fim de subsidiar a definição de procedimentos e 
ações a serem adotadas; 

✓ Acompanhar e orientar os estagiários do setor, transmitindo conhecimento de forma a contribuir 
para sua formação; 

✓ Administrar os computadores servidores da Empresa, cadastrando novos usuários, monitorando 
processamento, capacidade de armazenamento e segurança, dando suporte em situações 
emergenciais e/ou programadas; 

✓ Coordenar os serviços de gerenciamento do sistema corporativo de antivírus, fazendo 
atualizações e configurações necessárias, monitorando constantemente; 

✓ Administrar a base de dados da Empresa, acompanhando crescimento dos bancos, verificando 
velocidade de acesso, tempo de resposta e realizando "backup" geral para efeito de segurança; 

✓ Dar suporte aos sistemas que utilizam a base de dados, orientando usuários e realizando 
atualizações; 

✓ Administrar o "correio eletrônico" da Empresa com os seus diversos "e-mails", cadastrando 
novas contas e ativando procedimentos de segurança; 

✓ Administrar o acesso à Internet nas diversas estações autorizadas, instalando e configurando 
roteadores, tirando dúvidas de usuários quanto à baixa de programas (download), pesquisas e 
acesso a páginas; 

✓ Auxiliar no treinamento direcionado aos diversos usuários, de acordo com sua área de atuação e 
equipamento/sistema a ser usado; 

✓ Prospectar novas tecnologias de telecomunicações, testando-as e sugerindo à Diretoria 
homologação e aquisição; 

✓ Exercer outras atividades correlatas de sua área de atuação, a critério do superior imediato, 
visando atender demandas ocasionais. 

REQUISITOS MÍNIMOS REQUISITOS DESEJÁVEIS 

Escolaridade: 

✓ Curso de nível médio completo, reconhecido 
pelo Ministério de Educação. 

Escolaridade: 

✓ Tecnólogo em Redes ou Sistema de 
Informação. 

Experiência: 

✓ Não se aplica. 

Experiência: 

✓  
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TÍTULO DO CARGO 

TÉCNICO DE INFORMÁTICA 

Conhecimentos específicos para o cargo: 

✓ Legislações Pertinentes ao CREFITO 7; 
✓ Processamento de Dados; 
✓ Banco de dados; 
✓ Hardwares, softwares, infraestrutura de 

redes, sistemas operacionais e de 
gerenciamento; 

✓ Internet. 

Conhecimentos específicos para o cargo: 

✓  

DADOS DE CONTROLE 

Aprovação/Cargo  

Data da Publicação  

Data da Revisão  

 

 


