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Órgão: Entidades de Fiscalização do Exercício das Profissões Liberais/CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DO RIO 

GRANDE NORTE

DELIBERAÇÃO Nº 2, DE 25 DE ABRIL DE 2019

Dispõe sobre a criação de cargos por tempo determinado para 
atender à necessidade Temporária de excepcional interesse 
público, nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição 
Federal.

O Presidente do Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Rio Grande do Norte (CRT-RN), criado pela 

Lei 13.639 de 26 de março de 2018, no uso de suas atribuições legais e regimentais;

Considerando a Lei de criação do Conselho Regional dos Técnicos Industriais (CRT-RN) - Lei 13.639 de 26 

de marco de 2018 - que o conselho é uma pessoa jurídica de direito público sob a forma de Autarquia 

Federal, com sede e foro na Cidade de Natal-RN;

Considerando os termos do artigo 37, incisos IX da Constituição Federal, que estabelece os casos de 

contratação por tempo determinado;

Considerando que o CRT-RN tem como um dos seus princípios a autonomia administrativa e financeira de 

autarquia;

Considerando a Deliberação Ad Referendum Nº 001 de 10 de janeiro de 2019 que aprova o regimento 

interno do CRT-RN e seu funcionamento;

Considerando a necessidade de estruturar o CRT-RN e seu funcionamento para o pleno atendimento para 

as funções das quais foi criado pela Lei 13.639 de 26 de março de 2018;

Considerando a Deliberação da Diretoria Executiva do CRT-RN que define o início das atividades 

administrativas e institucionais do Conselho no dia 11 de março de 2019, existindo assim a necessidade de 

criação de cargos de emprego público por tempo determinado, resolve:

Art. 1º. Ficam criados os seguintes cargos:

I. 04 (quatro) de atendente, com direito a percepção do salário de R$ 1.450,00 (um mil quatrocentos e 

cinquenta reais);

II. 04 (quatro) auxiliar administrativo, com direito a percepção de R$ 1.450,00 (um mil quatrocentos e 

cinquenta reais);

III. 01 (um) de recepcionista, com direito a percepção do salário de R$ 1.450,00 (um mil quatrocentos e 

cinquenta reais);

IV. 04 (quatro) de profissional de fiscalização, com direito a percepção de salário de R$ 2.150,00 (dois mil 

cento e cinquenta reais).

Parágrafo Único. A contratação por tempo determinado será de até um ano podendo ser prorrogado por 

igual período.

Art. 2º. Atribuições, regime de trabalho, horário e demais informações pertinentes a cada cargo no 

endereço eletrônico: www.crtrn.org.br.
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Art. 3º. Os recursos orçamentários necessários ao provimento do emprego em comissão criado estão 

previstos nas dotações orçamentárias do Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Rio Grande do 

Norte.

Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua assinatura em 02 de maio de 2019.

JERÔNIMO ANDRADE

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
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