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I. DA FINALIDADE

1, Este Normativo de Pessoal tem por finalidade eslaoolecer, definir e disciplinar os procedimentos
para criaçao, extinçào, remuneração, designação, nomeação, substituição. desüluição e
ewneraçào de cargo de livre provimento do Conselho Federal de Medicina - CFM. nos termos do
Inciso V. do Art. 37, da Constituiç<'io Federal (Emenda Constitucional n. 19198).

li • DA CONCeITUAçÃO

2. Entende-se por cargos de livre provimento o conjunto de atribuições e responsabilidades não
abrangidas peJos cargos, constantes do Plano de Cargo, Carreira e RemuneraçM . PCCR, cujo
desempenho depende da confiança para o exercício de encargos lipk.os de direçao, chefia e
assessoramento distribuidos em:

2,1 Funçào de Confiança -exercida exclusivamente por servidor efetivo ocupante de cargo público
do PCCR:

2,2 Cargo em Comissão - preenchido por profissional nomeado exclusivamente para esta
finalidede,

3 No total de designaçOes para cargos em comissão e para funções de confiança deverá ser
considerado o percentual minimo de cinquenta por cento destinados a servidores ocupantes de
cargos públicos do PCCR.

4. Os cargos de livre provimento somente poderão ser criados ou extintos mediante proposta da
Diretoria e aprovaçaD do Plenário, em conformidade com a estrutura organizacional.

111-DOS REQUISITOS E DAS ATRIBUIÇÕES

5 Os requisitos a serem observados quando da designação OiJ nomeação para o exercício de cargo
de livre provimento estão estabelecidos a seguir:

QUADROf, Requisites "'cem.nd~"" p.re e. e.rges d. iivr. pro,'m.nte
---

ICARGO DE LIVRE REQUISITOS RECOMENDADOSPROVIMENTO
Conhecimento especializado em área de assistência à gestão do CFM.

Assessor Especial associado li experiência mínima de 5 anos em atividades correlalas de
assessoromento

I Assessor I
,

Conhecimento especializado em assessoramento à gestão do CFM e!ouAssessor 11 experiência minima da J(trés) anos em atividades correlatas,
Assessor 111 I

Coordenador Clmhecimento específICO de gestão administrativa e de pessoas e/ou
experiência mlnima de J(trés) anos, atuando em atividades correlalas.

Chefe de Setor Conhecimantos especlflCOs relacionados às atividades tático-operacionais.
associados à experiência mínima de J (trés) aMS em atividades correlalas.

Supervisor Conhecimenlos específicos relacionados às atividades tático-operacionais,
aswclados a experiência mínima de 2 (dois) anos em etlvldedes correlatas,

Assistente Conhecimenlos especlficos relacionados às atividades tátíco-operacionais,
associados a experiência mínima de 1 (um) ano em atividades correlalas... -- ,

Atividade Especial Conhecimenlos especificas relacionados as etividades de licitação.
-- - - -

"'"",•.••
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5.1 As descrições das principais atribuições estão apresentadas no Anexo 11e têm por finalidade
direcionar o desempenho dos ocupantes de cargos de livre provimento na condução das
atividades de gestão, visando ao alcance dos objetivos institucionais do CFM,

IV - DA REMUNERAÇÃO DOS CARGOS DE LIVRE PROVIMENTO

6. A tabela de remuneração dos cargos de livre provimento fica assim estabeleeilla:
QUADRO2. T,bel, de S~I;irio, G"rific~ç'o dos c'rgos de livre pro.lm'nro

CARGO DE L1VREPROVIMENTO SACARIO GRATIFICAÇÃO

Assessor Especial 20.439,22

Assessor I 15.411,94

Assessor 11 9.536,86

Coordenador
Assessor 111

Chele de Setor
Supervisor

Assistente

Atividade Judicitlria'

Ativida<le Especial"

Sobreaviso'"

4.075.54

2.037,78
-- -

5.548.66

10%

150,00
ri VoJo<e s., pago ao "'"P""te do"""", PAS I AWo<joóoQ""!i.;i' com "" inte"'''''
.'''''lCrelS d, ",sm"~~Ii!iestejam em 1.1,'çia(Pa<l"iB CfM li" Wlt?015):

r'! PBlton!,oI opI;,;oóo ; ~'" r""'<II1e1'llÇ<!oba,. vigoole, , SOl pq<JO "'" membros do
Comi" ~ "'"",",",o!. 00 LJ<~"'iiia.
("') V~(Jf,xr","""",róno, ser pega "" ",,,,K!<Jr~",igrn>OO por Po~.". por. !;c.r do
'OliI"";SO' d.l"ornlCi<!o foto do l>cnJri<Jdo e,ped"",, (O. 18:0! a ors~ </od,. <i1l1do
1",lMil><>. '"IJJ <lO",m&II' • refi.do), 1"'" .,octJIor "f,'çc imprevisto &'ou ,~""ilJi,
"",JOI''''''o!' e "O, in,!~'''''''s do CoI'is.1I>o F9<i1Jf¥d. Moct>ci"", ,.Ior °",",o.

6,1 Ao profissional nomeado para o exercido exclusivo de cargo em comissao será pago o valor
correspondente fixado na coluna .SaIMo" da tabela, vooada a concessão de outra função ou
vantagem pecuniária como forma de remuneração,

62 Ao servidor ocupante de cargo público do PCCRdesignado para o exercicio de cargo de livre
provimento deverâ ser pago o valor correspondente fixado na coluna "Gratificação' da tabela,

6.3 A lunção paga pelo exercleio temporário de Cargo de Livre Provimento, n~ se incorpora á
remuneração base do cargo público do PCCR e o direito ao seu recebimento cessa com a
dispensa da função de Livre Provimento.

64 A labela de remuneração dos Cargos de Livre Provimento será reajustada a critério do
Presidente submetido á Diretoria, considerando as oscilações do mercado, a disponibilidade
financeira do CFM e as atualizações da Tabela de Remuneração do PCCR

V - DA DESIGNAÇÃO E NOMEAÇÃO

7. Toda designação ou nomeação para o exercido de cargo de livre provimento sera lormalizada
mediante Portaria.



".,"vél i-,,- ..
B o servidor ocupante de cargo público do PCCR designado para o exercicio de cargo de li~re

pro~imento concorrerá ao processo de progressão furlCional.

9. Por absoluta necessidade de serviço e em caráter excepcional, sem prejuízo de suas atribuições, o
servidor ocupante de cargo público do PCCR poderá acumular mais de um cargo de livre
provimento, desde que suas naturezas sejam compatíveis, recebendo durante a acumulaçoo a
remuneraçoo de maior valor.

9.1 Na Portaria de designação citada neste item deverá constar o termo cumulativamente.

10. Não havendo definição quanto ao tilular que ira ocupar o cargo de livre provimento poderá ser
designado servidor ocupante de cargo público do PCCR em carater interino.

10.1 Na Portaria de designação cilada neste item deverá constar o termo interinamente.

11. No caso de nomeação de profissional para o exercicio de cargo em comissão, enlende.se como
sendo qualificado aquele que possua a habilidade q~ a função requeira, por regulamentação ou
dispositivo legal.

11.1 A nomeação prevista neste item será formalizada mediante portaria publicada no Diário
Oficial da União - DOU específica do cargo de livre pro~imento a ser exercido.

11.2 As nomeações para cargos de li~re provimento dependerão das necessidades e
disponibilidades de recursos financeiros do CFM.

VI. DA SUBSTITUiÇÃO

12. A substituição temporária do titular de cargo de livre provimento ocorrera no caso de afastamento
por periodo igualou superior a 30 (trinta) dias consecutivos, mediante designação por Portaria.

12.1 É considerada passivel de substituição os cargos de confiança de Coordenador, Assessor,
Chefe de Setor, Supervisor e Assistente.

122 Sendo o substituto ocupante de cargo de Ii~re provimento, este exercerá a função do
substituido eumulati~amente, sendo vedada a designação de outro servidor para substituí-Io
no mesmo período.

VII . DA DESTITUiÇÃO E EXONERAÇÃO

13. A destituição de servidor ocupante de cargo público do PCCR ou exoneração de profissKmal
nomeado para o exercicio de cargo de livre provimento será formalizada mediante Portaria

13.1 O servidor ocupante de cargo público do PCCR destituído do exercício do cargo de livre
provimento voltará a exercer as atividades do cargo público do PCCR, passando a receber
somente a remuneraçao fixada para este.

13.2 O profissional nomeado e exonerado do exercicio de cargo de livre provimento estarã
automaticamente desligado do CFM, desde que na mesma data não haja nomeação a outro
cargo de lívre provimento.
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VIII- DO TOTAL DE CARGO DE LIVRE PROVIMENTO

14. O total de cargo de livre provimento do CFM está assim distribuído:
QUADRO 3.Quadro "'$umo d. duignaç6es p'rI ca'll0 d. Ilv", provimento

CARGO DE LIVRE PROVIMENTO
, Assessor Especial

Assessor I
I Assessor 11

Assessor 111

Coordenador

I Chefed;Setor - ~_-
Assistente

I Supervisor

Tolal

QUANTIDADE

3

2I _,_,
1
13,
6
35;---1

14.1 A distribuição dos cargos de livre provimento na estrutura organizacional (Organograma) esta
representada no Anexo I.

IX. DAS DISPOSiÇÕES GERAIS

15. Os casos não previstos neste Normativo de Pessoal serão resoMdos pela Diretoria.
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ANEXO I. Cargos de Livre Provimento na
Estrutura Organizacional
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ANEXO 11- DESCRiÇÃO DAS PRINCIPAIS ATRIBUiÇÕES
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1. ASSESSOR (Especial, I, 11 e 111)

1.1 PRINCIPAIS ATRIBUIÇOES - Assessor Especial:

1.1.1 Assessorar a Diretoria IPlenilrio em procedimentos voltados a sua ilrea especifica de atuaçao:

1,1.2 Manter enterJdimentos com entfdades publicas, privadas ou pessoas. seguindo orientação do
superior imediato:

1 1.3 Coordenar as informações e divulgações olociaisdo CFM;

1,tA Manter estreito relacionamento com as areas de formação de opini;'tQpública:

1,1.5 Executar a análtse e revisoo técnica do conteitdo de divulg1lÇãode inform1lÇõesde irrteresse do
CFM:

1,1,6 Acompanhar a cobertura jornalistica de eventos oficiais do CFM;

1.1.1 Assessorar na execução de projetos e criação de eventos:

1.1.8 Desenvolver estratégias para a consolidação e manutenção da imagem institucional, inlema e
externamente, em todas as suas formas de represenlaçOO;

1.1.9 Assessorar na formulação de políticas de interesses do CFM:

1.1.10 Assessorar na Cliaç<1o,contratação. produção e veicufação de mensagens publicitilrias e
projetos editoriais, tais como: peças grilltcas, de internet, de filmes e de videos:

1.1,11 Realizar estudos de prospecçOOenvolverJdo o Sistema CFMICRMs, o mercado e as entidades
de cooperaçiio para promoçao da profissão do médico;

1.1.12 Prestar assessoria em assuntos relacionadOS a projetos especiais para atender interesses
espe<:ificos do CFM:

1.1.13 Desenvolver programas e projetos especiats nas areas tecnicas. administrativas e institucKmais:

1,1 14 Assessorar, no planejamento, na organização, no desenvolvimento e na avaliaç<1odas unidades
que compõem a estrutura organizacional do CFM,

1,1.15 Acompanhar, interativamente, o processo de planejamento estratégico, auxiliando na
identi~caçoo de prob~mas e na implantação de mudanças:

1.1.16 Elaborar e acompanhar o Planejamento Estratégico e o processo gerencial do CFM:

1,1.17 Formular objetiV(ls para a seleção e prioriZ1lÇOOde programas de ação ins~tllCional, visando sua
exe<:uçàO;

1.1.18 Assessorar na definiç.âo da missoo corporativa, com formulaçao de estratégias, ~plementação
e controle de metas institllCionais:

1,1.19 Estruturar e acompanhar a implantação do novo Plano de Comunicação, junto 11equipe interna
do CFM, visando reformular os veiculos de comunicaçoo internos, a assessoria de ~prensa e
as campanhas de publicidade e visibilidade institucional;

1.1.20 Del'nir e executar ações para a consolidação da identidade do CFM, focalldo a imagem
institucional;

1,1,21 Dellnir e executar ações visaooo relacionamento do CFM com os públicos estratégicos.
identificarJdo oportunidades e as necessidades da ins~tuiçao:

1.1.22 Assessorar a Diretona por meio de informações estratégicas qoo possam conmbuir com
decisões e posicionamentos lace ao conte~to polilico e social em que está inserido o CFM:

1,123 Planejar e executar pesquisas, estudos. levantamentos e publicações estratégicas para
subsidiar as açóes e intervenções do CFM;
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1.1.24 SupelVisionar as publicaç~s do CFM e acompanhar as de~idas etapas de execução do

processo:

1,1.25 Despachar com o superior imediato os assuntos relacionados à prestação dos serv~os para os
Quais foi conlIatado;

11.26 Dar suporte na divulgaçi'\o de temas de interesse do CFM, em sintonia com a equipe de
comunicação 00 CFM, sob a oriootação do superior imediato:

1.1.27 Estimular o aperteiçoamento da relação institucional manbda pelo CFM junto aos dIferentes
segmentos da sociedade por meio da apresentaçoo de propostas e de projetos de comunicaçoo
especificos:

1.1,28 Dar suporte na elabofilÇOO e análise de cont€OOoSde dil'tJlgação de informações de interesse
do CFM:

1,1 ,29 Participar e apoiar o monitoramento da cobertura jornalística de eventos ofICiais do CFM. com
foco no relacionamento e na consolidação da imagem institllCional;

1.1.30 Participar do desenl'Oll'Ímento de estrlltéllias para a consolidação e manulenç~ da imagem
institucional (intema e externa) em todas as suas formas de represenlaç~, especialmente no
campo das relações pilblicas;

1.1.31 Dar suporte técnico e operacional no desen~olvimento de programas. projetos e eventos
especiais e de relações públicas nas áreas técnicas. administrati~as e institllCionais;

1,1.32 Desenvolver atividades de gestor de contratos relacionados á sua área de trabalho, qLJando
designado pela Chefia;

1,1.33 Apoiar o processo de produçáo de conleitdo para as diferentes midias com intuito de divulgar os
eventos e atividades institucionaiS:

1,1.34 Exercer outras atribuiçóes que lhe forem delegadas pelo superior imediato

1.2 PRINCIPAIS ATRIBUIÇÓES - Assessor I:

1,2.1

1.2.2
1,2,3

1.2.4

1.2.5
1,2.6

1,2.7

12.8
1.2.9

1.2.10

1,2,11

1212

Acompanhar o andamento e tramitação, nas dNersas instâncias do Congresso Nocional, de
proposiçóes e matMas legislativas de interesse do Sistema CFM'CRMs;

Analisar correspondências de pariamentares recebidas pelo Presidente:

Pesquisar assuntos e documentos em geral, de interesse do Sistema CFMiCRMs, no Congresso
Nacional:

Iden~flCar novas proposições legislativas que possam constituir matêrias de interesse do CFM e
dos CRMs e promover divulgaçoo. coleta de opiniões e sugestiles, para análise e deliber<lÇão
da Diretoria do CFM;

Acompanhar representantes do CFM e dos CRMs em audiências e reuniões com pariamentares.

Elaborar textos di';ersos como, projetos de lei, emendas, substilutivos, requerimenlOs. recursos,
pareceres e V{llos;

Manter estreito relacionamento com agenles e instâncias parlamentares:

Exercer outras atribuições qlJl! lhe forem delegadas pelo superior imediato.

Manter entendimentos oom enbdades publicas. prr.-adas ou pessoas. seguindo a orientaçao do
superior imediato;

Despachar com o superior imediato assuntos relacionados a area de sua competência
profissional;

Coordenar as informações e divulgaçi5es oficiais do CFM:

Manter estreito relacionamento com as áreas de formaçáo de opinioo pública:
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12.13 Executar a análise e revisão técnica do cOIlteiJdo de diwlgação de informações de interesse do
CFM;

1,2.14 Acompanhar a cobertura jornalística de eventos oficiais do CFM;

1,2,15 Assessorar na execuçao de projetos e G.riaçãode eventos;

1,2,15 Desenvolver estratégias para a consolidação e rTlilnutençao da imagem institooonal, ;nlema e
externamente, em todas as suas formas de representi>Ção:

1,2,17 Assessorar na formulaçào de poIiticas de interesses do CFM:

1.2,18 Assessorar na criaçoo. contrataçao, produçao e veiculação de mensagens publiciuuias e
projetos editoriais. tais como: peças gráficas, de internet, de filmes e de vídeos:

1,2,19 Realizar estlldos de prospecção enVOlvendOo Sistema CFMlCRMs, o mercado e as entidades
de cooperaçro para promoçOOda profisslio do médico:

1.2,20 Prestar assessoria em assuntos relacionados a projetos especiais para atender interesses
especificos do CFM:

1,221 Desenvolver programas e projetos especIaiS nas areas técnicas, administrativas e institucionais:

1222 Assessorar, no planejamento, na organ;~ação, no desenvolvimento e na avaliação das unidades
que compõem a estrutura organizacional do CFM:

1.2,23 Acompanhar. interativamente, o processo de planejamento estrotéglco, auxiliando na
identificação de problemas e na implantaçao de mudanças:

1.224 Exercer outros a1Jibuiçõesque IM forem delegadas pelo superirn ime<!iato

1.3 PRINCIPAIS ATRIBUIÇÓES - Assessor 11:

131 Prestar assessoria nas atividades de Planejamento, Comunicação e Relações Pilblicas do CFM;

1.32 Elabrnar e acompanhar o Planejamento Estratégico e o processo gerencial do CFM:

1.3.3 Formular objetivos para a seleçOO e priorização de programas de ação institucional, visandO
sua execllÇão:

1.3.4 Assessorar na definjç.3o da missão corporativa, com formulaçao de estratégi(l5, implementação
e conlrole de met(l5 insttocionais:

1.35 Estr\lturar e acompanhar a implantação do Plano de Comunicação, junto:fl equipe intema do
CFM, visando reformular os veiculos de comunicação internos, a assessoria de imprensa e as
campanhas de publicidade e visibilidade institucional:

1,3,6 Definir e executar ações para a consolidação da identidade do CFM, focando a imagem
instltllcional;

1,3.7 Def,nir e executar açl'les visando o relacionamento do CFM com os publicos estratégICOS,
identificando oportunidades e as necessklades da instituição:

1,3,8 Assessorar a Diretoria do CFM por meio de informações estratégicas que possam contribuircom
decisões e posicionamentos lace ao conle~to polilico e social em que está inserido;

1.3.9 Planejar e e~ecutar, junlO á equipe do CPEDOC, de pesquisas. estudos, levantamentos e
publicações estratégicas para subsidiar as açl'les e intervenções do CFM;

1.3.10 Exercer outras atribuições que IM forem delegadas pelo superior imediato M
ri,,
••



1.4 PRINCIPAIS ATRIBUlçOeS - Assessor 111:

1,4.1 Dar suporte a entendimentos mantidos entre o CFM com entidades (públicas 11pri~adas) ou
pessoas fisicas, seguindo a orientaçêa do superior imediato, no que se refere às ações de
comunicaçao, especialmente na area de relações publicas:

1,4.2 Dar suporte na di~ulgação de temas de inleresse do CFM, em sintonia com a equipe de
comunicação do CFM, sob a Q(ientaç:kl do superior imedialo:

1,4.3 Estimular o aperfeiçoamento da retaçâo institucional mantida pelo CFM junto oos diferentes
segmentos da sociedade poormeio da apresentação de propoostase de projetos de comunicaçáo
específICOS:

1,4.4 Dar suporte na elaboração e análise de conteUdos de divulgação de informações de interesse
doCFM:

1,4.5 PMicipar e apoiar o mooitOOlmento da cobe~ura jornatistica de eventos oficiais do CFM. com
loco no reladonamento 11na consolidação da imagem institllCionai;

1.4,6 Participar do de,envotl'imento de estratégias para a conoolidaçOOe manutenção da imagem
institucional (intema e extemamente) em todas as suas formas de repfll'l.llntação. especialmente
00 campo das relações pUblicas;

1.4.7 Dar suporte técnico e operacional 00 desenvolvimento de programas, projetos e eventos
es~ais 11de relações pUblicas nas âreas técnicas. administrativas e institllCionais:

1.4,8 Desenvolver a~vidades de gestor de contratos relocionados a sua area de trabalho, quando
designado pelo superior imediato:

1,4,9 Apoiar o processo de produç:kl de conteúdo para as diferentes mídias com intu~o de divulgar os
eventos e atividades in5litllCionais:

1.410 Exercer outras atnbuiçoes que lhe foram detegadas pelo superior imediato

1.4,11

1.5 CONHECIMENTOS, HABILIDADES E ATITUDES:

1.5,1 Conhecimento de rotinas administrativas e operacionais da area de atuação;

1.52 Relacionamento com público, clientes internos (direção do CFM) 11uSlJaOOsde serviços:

1.5,3 Liderança e trabalho em equipe:

t .5,4 Habilidade no lídar com situações adversas; e

1.5,5 Discemimento, iniciativa e flexibilidade.

1.6 NOTA IMPORTANTE:

1.6.1 A descriç.ão das principais atribuições é compativel com as múltiplas abvidades,
responsabilidades e compelêllcias do cargo em comissão (Iiore provimento) contemplando
caracteristicas multiluncionais de trabalho abrangerldo conhecimentos, habilidades e atitudes
~inculadas às especificidades contidas nas competências organizacionais da unidade de
Iolaçoo.

2. COORDENADOR

2.1 PRINCIPAIS ATRIBUiÇÕES:

2.1.1 Propor e coordenar a simplificação elou racionalizaçoo do lrabatho no âmbito de sua ama de
atuaçoo:
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2.1.2 Prestar assessoramento aos Diretores do CFM, nos assuntos afetos a sua área de alu~o,

apresentando sugestão de meltlOMana qualidade dos serviços;

2.1.3 Promover, participar e dirigir reuniões para detalhamento de roteiro básico e avaliação de
projetos/contratos a serem executados e/ou em execução pelas áreas subordinadas, visando
sua implantaçao eiou mudam;.; de curso;

2,1.4 Promover reuniões visando á implementação eiou operoc>ooalização dos Programas de Gestào,
nas áreas subordinadas;

2,1.5 Coordenar o levantamento orçamentário anual de programas e/ou projetos do CFM;

2,1.6 Acompanhar no que for de sua competência, a implementação das açOes definidas !'lO
planejamento estratégico;

2.1.7 Auxiliar na coordenação e controle das atividades de aquisição de materiais e equipamentos,
abrangendo a execuçáo das operações de habilitação, lK:itação e contratação;

218 Planejar, coordenar e controlar as atividades relacionadas a segurança, manutenção do prédio
e atividades de transporte;

2,19 Planejar, coordenar e controlar as atividades relocionadas á gestão de conlratos em conjunto
com os gestores de contratos:

2,1,10 Planejar, coordenar e controlar as atividades relativas á frequêrlCia, licença, férias, horas e.tras
entre outras, em conjunto com o Setor de Geslão de Pessoas;

2.1.11 Supervisionar a execução dos serviços e/ou fornecimentos contratados, assegurando o
cumprimento dos mesmos, juntamente com o gestor do contrato;

2.1,12 Trabalhar em conjunto com o SETIN na atualiz~o e implementação de sistemas inlotmatizados
para a operac:ionaliz~o dos serviços inlernos do CFM;

2.1.13 Controlar, organizar, sistematizar e admírlistrar os contratos celebrados pelo CFM;

2.1,14 Preparar programas ou abvidades para inclusão na proposta orçamentaria do CFM para o a!'lO
subsequente:

2.1.15 Preparar relatórios de gestão anual do CFM;

2.1,16 Auxiliar na elaboração, controle e execUf;oo de eventos realizados pelo e para o CFM, quando
solicitado;

2.1.17 Supervisionar e orientar as atividades financeiras, visando assegurar adequado controle sobre
loda a moviment~o financeira do Conselho, no que se referem a pagamentos, recebimentos
e transferêllCias de numerários;

2.118 Elaborar o planejamento econômico.frrlanceiro e orçamentilrio do Conselho, fazerldo seu
acompanhamento para identificação de desvios e proposição das correções necessàrias,
visarldo à obtenção dos resultados esperados no curto, médio e iongo prazos,

2,1,19 Orientar a preparaçao dos relatórios econômico-firlanceiros do Conselho, bem como o controle
w seu ativo irnobiliza,do, visarn:lo assegurar a disponibilidade de informações contabeis e
gerenciais fidedignas para dar adequado suporte 00 processo decisório em todas as áreas;

2.1.20 Supervisionar as atividades da contabilidade geral, ••••sarldo assegurar a conliabilidade dos
relatórios económico.finallCeiros do CFM;

2121 Supervisionar as atividades de Contas a Pa9ar / Receber e Tesouraria, visando assegurar que
os recebimentos e pagamentos sejam efetuados denlrO das normas e procedimenlos
estabelecidos;

2,1.22 Supervisionar a elaboraçó'lo dos orçamentos do Conselho, fazendo o seu acompanhamento,
visarn:loà consecução dos objetivos de resultados estabelecidos;

2, 1,2~ Analisar os contratos firmados com terceiros, do ponto de vista fiscal.tributário e administrativo;



2,1.24 Realizar oulras atJ.iidadesque lhe forem allibuidas pelo superior imediato,

2.2 CONHECIMENTOS, HABILIDADES E ATITUDES:

2,2,1 Conhec<mentode legislaçâo e oormas lécnicas atinentes à profissão médica;

2,2.2 Conhecimento de rotinas administrativas e operacionais da area de atuaçâo;

223 Relacionamento com público, clientes internos (direçâo do CFM) e usuarios de serviços;

2,2,4 Liderança e trabalho em equipe;

2,2,5 Habilidade no lidar com situaçoos adversas; e

2,2,6 Discernimento, iniciati~a e fiexibilidade,

2,3 NOTA IMPORTANTE:

2.3,1 A descrição das prirlCipais atribu;ções é compatível com as mú~iplas atividades.
responsabilidades e competências da funçâo de conf,ança ou cargo comissionado (livre
provimento) contemplando caraderisticas mullifuncionais de trabalho abrangendo
conhecimentos, habilidades e atitudes vinculadOSàs especifocidadescontidas nas competências
organizacionais dais) unidade(s) sob a sua responsabilidade,

3. CHEFE DE SETOR

3.1 PRINCIPAISATRIBUIÇOES:

3.1,1 Manter entendimentos com entidades públicas, privadas 0tJpessoas, seguindo a onentação do
superior imediato:

3.1.2 Despachar com o superior imediato os assuntos relacionadas a area de sua competência
profISSional;

3.1.3 Elaborar pareceres e minutas de convênios, instrumentos contratuais e outros documentos a
serem encaminhados para instância deliberativa;

3.1,4 Analisar e emitir pareceres e orientar sobre matéria jurídica:

3,1.5 Atender a consultas sobre matérias juridicas oriundas dos 6rgãos e enlidades integrantes do
Sistema CFMICRMs;

3,1.6 Promo~er a deleS<ldos interesses do CFM, em juizo ou fora dele;

3,1.7 Acompanhar e dNulgar matérias juridicas e mudanças na legislação pera as unidades
organizacionais do CFM interessadas no assunto;

3,1.8 Acompanhar e supervisionar as atividades de advocacia, exercidas por profisskmais externos,
contratados pera atender demandas específicas;

3,1.9 Orienlar a elaboração de documentos referentes aos processos como Atas, AcOrdãos, bem
como assistiriapoiar aos julgamentos, quando necessário;

3,1.10 Acompenhar e controlar a execUÇão das atrvidades pertinentes á sua area de atu;lÇão,
disllibuindo os trabalhos. comparando e analisando os resultados, solucionando distorções e
~erifocandoa qualidade dos mesmos;

3,1.11 Elaborar relat6rios diversos dos serviços realizados. coletando inlonnaçoos em arquivos e
diversas Iontes e traçando tabelas e gralicos iluslrati~os, para fins de controle das atividades do
setor e sutlsidiar decisões superiores;

3,1.12 Redigir correspondências e elaborar documentos do setor de trabalho, com a finalidade de obter
e/ou ~star informações e subsidiar a tomada de decisões superi()fES;



3.1.13 Conferir serviços redigidos e digitados verifICando sua exatid~ e apontando as rorreçôes
necessarias:

3.1.14 Compclf processos, selecionando elou verificando os documentos rleCessaoos. efetuando os
registros pertinentes, eIlCaminhafldo-os aos Orgãos competentes, a fim de ater.dfJl às
necessidades dos serviços:

3.1.15 Controlar a tramitação de processos, verilicafldo o cumprimento das dive~as etapas e
registrando elOUconferindOdados, visando perfeito andamento dos trabalhos:

3.1.16 Controlar elou organi~ar arquivo de documentos, cartas, oficios, memorandos, entre outros
ubli~ados na sua area de atuaç~o:

3.1 17 Orientar elou acompanhar o protocolo e despacho de volumes e documentos, a fim de ev~aro
extrallio e possibilitar o encaminhamento aos interessados:

3.1,18 Contatar instituK;ãespúblicas elOuprivadas, a fim de obter elou prestar informaçoos relacionadas
à sua àrea de atua~:

3.1.19 Propor a instauração de procedimentos administrativos destinados à apuraç~ de
irregularidades no àmbito do seu selar,

3.1,2{) Disponibilizar relatórios diversos, reialivos aos serviços do seu selar, para aterider determinaçoo
supeno~

3.1,2\ Assinar e~pedienles e demais documenlos relativos as atividades de competência do setor:

3.1.22 Conferir e responder pelo conteúdo de documentos emitidos pelo selor sob a sua
responsabilidade:

3.1,23 Manter conlatos internos para garantir o funcíonamenlo do setor sob sua responsabilidade:

3.1,24 Realizar outras atividades que lhe forem atribuidas pelo superior imediato:

3.2 CONHECIMENTOS, HABILIDADES E ATITUDES:

32,1 Conhecimenlode legislilÇOOe normas técnicas at,mlntes à profis~ médica:

322 Conhecimento de raMas administra~vas e operacionais da area de atuaçjo;

3,2,3 Relacionamenlo com público, clientes internos (direçoo do CFM) e usuàrios de serviços:

324 liderança e trabalho em equipe:

3.2,5 Habilidade no lidar com situações adversas: e

326 Discemimento, iniciativa e fie.ibitidade

3.3 NOTA IMPORTANTE:

3.3,1 A descrição das principais atribuições é compatível com as múltiplas atividades.
responsabilidades e competências da função de confiança ou cargo em comis~ (livre
provimento) contemplando caractensticas multifuncionais de trabalho abrangendo
conhecimentos, Mbilidades e atitudes vinculadOsàs especificidades contidas nas competêrICias
organizacionais dais) unidade{s) sob a sua responsabilidade,

4. SUPERVISOR

4.1 PRINCIPAIS ATRIBUIÇÓES:

4.1.1 PlOgramar, coordenar e conl101ara exeCllçâo de atividades desenVOlvidas no setaf sob sua
responsabilidade;
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4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.12

co
ri,,
"

4.1.9

4,1.10

4,1.11

4.1.\2

4.1.24

4.1.2\

4.1.22

4.1.23

4.1.19

4.1,20

4.1.\8

4.1.\5

4.1.16
4.1.17

4,1,6

4,1.7

4, \,8

Elaborar planos anuais de trabalho e relatórios de atividades, de acordo com as direlnzes
estabelecidas para a unidade organizacional em que atua;

Orientar e prestar inloffllaçOOS aos usuários dos serv~s sob sua responsabilidade;

DiSlribuir, acompanhar, orientar, coordenar e controlar a execução das atividades pel!Jroentes ao
selor em que alua;

Despacllar com o superior Imediato, apresentando assuntos e processos para conhecimento e
tomada de decisão;

Instruir processos inerentes ao setor em que atua;

Zelar pela organização e maOlltençoo da documentação pertinente ao setor em que atua;

Manter contatos extemos com pessoas elou instituições pUblicas ou privadas, a fim de obter
informações de interesse do setor em que atua:

Orientar e prestar inlormaçoos aos usuários dos serv~s do setor em Que atua;

Receber documentolexpediente loffllal da área solicitante para a aquisição de bens e serviços:

Leoantar dados junto á área interessada para elaboraçao de lermo de referência;

Elaborar elou acompanhar as etapas do processo de licitação, bem como fazer o controle da
execução do contrato, da assinatura até a conclusão do trabalho;

Dar publicidade 00 Diário Oficial da União. DOU, 00 prazo eSlipulado em lei, e no portal do CFM:

Acompanhar e viabilizar a tramitação de expedientes relocionados ás necessidades de
prorrogação de contratos, bem como da verilicação de necessidade de nova contratação e
procedimentos rela~l'Os às licitações;

Acompanhar a execução orçamentária e financeira do CFM e CRMs;

Analisar e emibr parecer sobre as prestações de contas dos Conselhos Regionais de Medicina;

Analisar e emitir parecer sobre os serviços conliibeis e financeiros relativos aos processos
l;citatórios concluidos 00 CFM e CRMs;

Analisar e emitir parecer relativos às rotinas contábeis, financeiras e de recursos humanos
executadas no CFMe CRMs, sempre que solicrtado:

Supervisionar as atividades operacionais desenvolvidas na Presidênoia do CFM;

Acompanllar diretamente a operacíonalização dos proceduoontos administrativos para a
representaçoo de Conselheiros do CFM em eventos;

Monitorar as providências para a organização de eventos sob responsabilidade da Presidência,

Realizar a prê-biagem de documentos para despacho do Senhor Presidente:

Üfganlzar da reunião da Diretoria do CFM {elaboração de pauta, registro das decisões em ata e
providenciar encaminhamentos das decisões):

Encaminhar a pauta das Sessões P!enarias aos Conselheiros, publicá-Ias 00 s~edo Conselho e
organizar a p<luta eletr(mica;

4.1.25 Preparar a pauta da Reunião de Presidentes dos CRMs e encaminhá--Ia aos Regionais:

4.1.26 Providenciar as medidas administrativas nacessarias para a realizaçáO das visitas da Diretona
do CFM aos Conselhos Regionais de Medicina;

4.127 Providenciar relataria anual das aUvidades da Presidência e os Projetos Orçarnentanos;

4.1,28 Atuar como gestor suostrtuto !lOScontratos publicos sob a responsabilidade da Presidêocia;

4.1,29 Zelar pela organização dos arquivOSdo setor.

4.1,13

4.1.14
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4,1 .30 Substituir a chefia na sua ausêrlCia;

4,1.31 Exercer outras atribuições que lhe forem delegadas pelo SUperiOfimediato,

4.2 CONHECIMENTOS, HABiliDADES E ATITUDES:

4,2.1 Conhecimento de rotinas administrativas e operacionais da área de eluayão:

4,2,2 RelaciOllamento com publico, clientes intemos Idi~ao do CFM) e usuanos de serviços;

4,2,3 Uderança e trabalho em equipe;

42.4 Habilidade no lidar com SituaçõeSadversas: e

4,2,5 Discernimento, iniciativa e Iie~ibilidade,

4.3 NOTA IMPORTANTE:

43.1 A descrição das principais atribuiçoes é compatível com as múltiplas alMdades,
responsabilidades e competências do cargo comissionado (livre provimento) contemplando
características multifunciooais de trabalho abra.-.gendo conhecimentos. habilidades e atitudes
vinculadas às especificidades contidas nas competências organizacionais da unidade de
lotaçao

5. ASSISTENTE

5.1 PRINCIPAISATRIBUIÇOES:

5,1,1 Assessorar o Presidente e os membros do Conselho, anotando e transmitindo recados,
reçepcionando visitantes, oontrolando horários de reuniões, entrevistas e demais compromissos
e au~iliando.()s em assuntos diversos:

5.1,2 O'ganizar e acompanhar a e~eçução de eventos promovidos pe40 Conselho, escolhendo e
sllQerindo local de realização, fIotéis para hospedagem, transporte dos envolvidos, alimentação,
infraeSlfutura necessarias, providenciando o apoio administrativo e os recurws humanos
neçessarios;

5.1,3 Preparar processo de viagem dos membros conselheiros, solicitando passagens, passaportes e
outros afins, providenciando os subsldios necessanos:

5.1.4 Organilal as plenárias do Conselho, providenciando a ConllOCaçOOdos membros rartic'pantes.
locais de hospedagem, transporte. malerial de apoio entre outros;

5.1,5 Acompanhar a realizaç~o das plenárias, efellJando anotações solicitadas e redigindo atas;

5.1.6 Radigir e/ou digitar relatórios, alas, cartas, oficios, memorandos, contratos e outros afins,
seguindo padrões definidos, efetuando a conferencia a transcrição:

5.1.7 Preparar materiais necessários as reuniões, exposições e seminanas, providellCiando transporte
e acomodações quando necessário, a fim de fornece, o devido apoio às referidas a~vidades;

51.8 Analisar correspondências e/ou documentos recebidos, examinando o seu conteúdo, efetuando
a triagem de acordo com as prioridades e registrando em hvro, os dados necessários ao seu
controle, para esclarecimento e despacho junto à chefia:

5,1.9 Manter atuallzados manuais. fichários e/ou outros controles com nomes, endereços e telefones
de instituições, autoridades para facilitar contatos necessários:

5,1.10 Pesquisar e/ou manter atualizadOS dados, consultando manuais. listas, catalogos ou outras
fontes e sintetizando-os, com a finalidade de subsidiar decis6es superiores e facilitar a consulta
dos mesmos:



5,1.11 Preparar relat6rios diversos dos serviços realizados. coletando informações em arquivos e
di~ersas fontes e traçando tabelas e graflCOsilustrab~os, para fins de controle das abvidades do
órgão e subsidiar decisões superiores;

5,1.12 Controlar assuntos pendentes, solicitando aos órgãos en~olvidos, a documentação pertinente, a
fim de atender ao cumprimenlo de prazos estabelecidos para os trabal~s;

5,1.13 Realizar procedimentos relativos ao recebimento de notas fiscais no CFM, selecionando elou
verificando os documentos necessários, efeluando os registros pertinentes, encaminharldo-os
as unidades organi~acionais competentes, a fim de atender às necessidades dos ser.tiços;

5,1.14 RealIzar procedimentos relativos ao recebimento de ootas fiscais I cobrarlÇas, boletos, com
verific<lção dos documentos necessàrios ao pagamento, efetuando os registros perti!lenles.
encaminhando-os às unidades organizacionais competentes, a fim de atender às necessidades
dos ser.tiços:

5.1.15 Controlar prazos de verlCimenlos de contratos e tramitação de documentos executando elou
acompenhando os procedimentos requeridos em cada situação;

5.1,16 Controlar vencImentos de contratos, com avaliaçoo de poSSIbilidade de reoo~ação. respaldado
por parecer do jurídico;

5.1.17 Iniciar procedimento de reoovação I continuidade, por meio de elaooração de memorando,
pro~ocando o gestor a se manifestar quanlo à necessidade de prorrogaçao do contrato;

5.1,18 Elaborar correspot1dência à contratada. para manifestilÇoo quanto ao interesse de ler o contrato
prorrogado;

5.1,19 Receber cobrarlÇ<lse realizar conferência de documentaçoo necessária ao pagamento;

5,1,20 Enc<lminhar documento de cobrança ao gestor para conferência e assinatura;

5,1,21 Registrar em sistemas de informática especificos os dados relativos ao documento de cobrança
apresentado;

5,1.22 Encaminhar documento de cobrarlÇ<là Secretaria Geral pera conferência e despacho:

5.1.23 Fazer acompanhamento e mobilização em todas as ações éticas e poli~cas en~ol~er.do o CFM
e a classe médil;a, com a elaboraçao de normas éticas. técnicas e poiiticas que são apreciadas
e aprovadas pelo Plenário do CFM e o erx;aminhamento de decisóes, opiniões e pareceres a
órgãos e entidades publicos e privados;

5,1.24 Agendar, convocar e providenciar material e infraestrutura nacessaria para a realização de
reuniões de Comissões e Câmaras Técnicas;

5,1.25 Assessorar as reuniões no CFM, bem çomo elaborar atas e relatórios, sempre que solic~ado;

5,1.26 Desenvol"er atividades deliberadas nas reuniões e dar encaminhamento e acompanhar seus
desdobramentos;

51.27 Organizar fóruns e e~enlos inerentes á ilrea de atuação;

51.28 Atender os Conselheiros efeti"os e suplentes e membros representantes de outras entidades
por meio telefônico elou presencial;

5,1.29 Elaborar cartas, oficios, e-mails e outros documentos, bem como arquivar 11acompanhar o
andamento da documentos em sistemas da informática específicos. quarldo necessilrio:

5,1.30 Assessorar os Diretores do CFM 00 desempenho de suas ati"idades;

5,1.31 Eiaborar relat6<ios periódicos das ati~idades da unidade organizacional, planejando e
elaborando a previsão orçamentaria;

5,1.32 Planejar. orientar, coordenar e controlar a execução das atividades da unOjade organizacional
que alua, bem como a solução de problemas, visando 11qualidade e excelência das ações:
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5.133 Fazer o acompanhamento e o controle do pallilOOnio na unidade organizacional em qlre alua:

5.1,34 Fazer o cootrole de material de e~pecliente utilizado na unidade organizacional em que atua:

5,1,35 Realizar outras atividades que lhe forem atribuídas pelo superior imediato.

5.2 CONHECIMENTOS, HABILIDADES E ATITUDES:

5.2.1 Conhecimento de rotinas administrativas e operacionais da area de etuaçao:

5.22 Reladonamento oom publico, clientes intemos (direção do CFM) e usuarios de serviços:

5.23 UderarIÇ8 e trabalho em equipe;

5.2.4 Habilidade no lidar com situações adversas; e

5,2,5 Discernimento, iniciativa e fiexibllidade.

5.3 NOTA IMPORTANTE:

5,3,1 A descrição das principais atribuições e compiltivel com as múltiplas atividades,
responsabilidades e competências do cargo comissionado (livre provimento) contemplando
caracteristicas mutl:ifuncionais de trabalho abrangendo conhecimentos, habilidades e atitudes
vinculadas às especifICidades contidas nas competér;cias organizacionais da unidade de
lotaçOO,

6. ATIVIDADE ESPECIAL

6.1 PRINCIPAIS ATRIBUIÇÓES:

611 Conduzir os trabalhos da comis~o permar\6nte de licitação e executar outras atividades
inerentes ao processo licitatório:

61,2 Representar a comissão permanente de licit<lÇãosempre Que necessério:

6.13 Instruir o processo licitatório, juntando documentos pertir\6ntes:

6.1,4 Prestar informações oos interessados:

6.1,5 Providenciar a publicação dos atos em tempo hébil:

6.16 Instaurar a fase de habilitação, promovendo, na data previamente marcada, a abertura de
envelopes, a rubrica e a analise dos documentos:

6,1,7 Realizar diligências e habilitar ou inabilitar proponentes:

6,1.8 Rever suas decisões, de oficio ou mediante provOC<lção {recurso). informando, quando
necessário, ao Presidente do CFM, os recursos interpostos:

6,1,9 Analisar, julgar e ciassificar as propostas, findando suas atividades com o encerramento da fase
de julgamento delas, esglltamento do prazo recursal ou julgamento dos recursos eventualmente
interpostos e remessa do processo ao Presidente do CFM: e

6,1.10 Exercer outras atribuições Que lhe forem delegadas em decorrêflCia da atividade especial

6.2 CONHECIMENTOS, HABILIDADES E ATITUDES:

6,2.1
62.2
6,2.3

6,2,4

Con~imento de Normas de Licrtação:

Conhecimento de rotinas administrativas e operacionais:

Relacionamento com publico, clientes intemos (direção do CFM) e putHico extemo:

Habilidade no lidar com situações adversas: e

ri
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6,2.5 D~cemimento. iniciativa e flexibilidade.

6.3 NOTA IMPORTANTE:

63.1 A descrição das principais atribuições é compalivel com as múltiplas atividades,
respollSabilidades e competência!; do cargo comissionado (livre provimento) contemplando
~racteristicas mullifuncionais de trabalho abrangendo conhecimentos. habilidades e atitooes
vinculadas às especifICidades contidas nas competências organila&ionais da unidade de

""".

N
N

~

"



•

.•..•.véli

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Cargos de Livre Provimento

Foi revisado/alterado pela Equipe de Consultoria da:

~ véli
WlllÇOES ("~ RH

Em parceria com o CFM
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