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1 APRESENTAÇÃO 
  

 O Plano de Cargos e Salários do Conselho Regional de Educação Física 

da 16ª Região - CREF16/RN, elaborado com base nos princípios administrativos 

das autarquias especiais corporativas, na racionalização da estrutura de 

empregos e carreiras, na legalidade e segurança jurídica, no reconhecimento do 

empregado pelos serviços prestados, justifica-se pela atual conjuntura normativa 

estabelecida para os Conselhos Profissionais, refletindo o comprometimento da 

entidade com a transparência de sua política de recursos humanos, de 

valorização do ser humano e, sobretudo, de dignidade nas relações de trabalho. 

Ao definir os cargos, funções, níveis salariais, responsabilidades, deveres 

e resultados almejados pelos empregados do CREF16/RN e disponibilizar as 

diretrizes básicas do sistema de evolução funcional através de progressão 

vertical e horizontal, o plano apresentado se torna importante instrumento de 

ação gerencial, servindo de referência no ordenamento das decisões sobre a 

gestão de pessoal. 

 

1.1 Definições de termos 
 

1. Admissão - Forma de contratação estabelecida pela celebração do 

contrato de trabalho, após seleção pública, sob o regime da Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT); 

2. Avaliação de desempenho - Procedimentos utilizados para avaliar as 

qualidades do profissional, identificando sua capacidade, desempenho, 

competência e potencial para o cumprimento de suas tarefas; 

3. Benefício - Vantagens concedidas pelo CREF16/RN a título de 

pagamento adicional dos salários dos funcionários; 

4. Cargo - Denominação que abrange um grupamento de funções 

semelhantes em deveres complexidade e responsabilidade, 

correspondente a um posto de trabalho; 

5. Cargo em Comissão - Cargo exercido em caráter transitório, de livre 

escolha, com designação e dispensa pela Presidência do CREF16/RN, 

com aprovação da Diretoria, ao qual estão vinculadas responsabilidades 

de Coordenação, Assessoramento e Supervisão, consideradas como 

típicas de confiança; 



 

5 

6. Carreira – Trajetória da vida profissional representada pela sequência de 

posições ocupadas pelo empregado na organização. O crescimento na 

carreira é resultado da junção de oportunidade de crescimento, 

desempenho do funcionário e orçamento; 

7. Classe - É o grupamento de cargos com níveis de atividades e vai das 

letras A a D (progressão horizontal); 

8. Descrição de Cargos - Relato padronizado e organizado das 

informações que caracterizam o cargo, tais como: sumário de atribuições, 

tarefas, atividades, nomenclatura, código do CREF16/RN, Código 

Brasileiro de Ocupações – CBO; 

9. Empregado - Pessoa física que presta serviços de natureza não eventual 

ao CREF16/RN, com vínculo empregatício legalmente estabelecido, 

admitido através de seleção pública; 

10. Enquadramento - Posicionamento do empregado no quadro de pessoal 

do CREF16/RN, de acordo com os critérios estabelecidos neste Plano e 

por atos complementares; 

11. Estágio probatório - Período compreendido entre a nomeação e a 

aquisição da estabilidade. Após a Emenda Constitucional nº 19/1998, seu 

prazo passou a ser de 3 anos; 

12. Função - Conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades, afeto a 

um funcionário e representa o posto de trabalho do ocupante de 

determinado cargo, tendo como finalidade principal a caracterização mais 

específica da atividade exercida; 

13. Função Gratificada – Vantagem pecuniária de caráter transitório, 

adicionada ao salário-base do empregado, para remunerar atividades, de 

chefia, direção e assessoramento. Essa gratificação não criará qualquer 

direito à incorporação, na forma do § 1º do art. 468, da CLT, sendo 

ocupado por funcionário concursado; 

14. Grupo Ocupacional - Agrupamento de cargos que exigem conhecimento 

teórico e prático para o seu desempenho; 

15. Jornada de Trabalho – Período de tempo em que o empregado exerce 

a sua função no emprego ou se encontra à disposição do empregador 

para exercê-la; 
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16. Mérito – Resultado da incidência de esforços do empregado que se 

dedica com reconhecida eficiência as suas obrigações específicas, 

devidamente alinhadas com os objetivos da instituição; 

17. Níveis – Posição ocupada pelo empregado em cada classe do seu 

respectivo cargo e vai de I a IV (progressão vertical); 

18. Promoção - Passagem do empregado de um nível para outro 

hierarquicamente superior da tabela salarial, de acordo com os 

parâmetros fixados neste Plano; 

19. Plano de Cargos e Salários - instrumento normativo que estabelece os 

cargos e funções, suas definições, competências necessárias ao 

empregado e respectivas faixas salariais; 

20. Profissional Qualificado – profissional que possui a habilidade que a 

função requer por regulamentação ou dispositivo legal; 

21. Remuneração - Vencimento básico do cargo, acrescido das vantagens 

pecuniárias permanentes ou temporárias estabelecidas neste Plano; 

22. Salário - Contraprestação pecuniária básica, devida pelo CREF16/RN ao 

empregado pelo efetivo exercício do cargo; 

23. Tabela Salarial - Conjunto organizado em níveis de retribuição 

pecuniária, estabelecidas neste Plano; 

24. Vencimento Básico - Retribuição pecuniária atribuída mensalmente ao 

funcionário pelo efetivo exercício, representada pela parte fixa, excluídas 

as vantagens pessoais; nunca inferior a um salário mínimo, sendo vedada 

a sua vinculação ou equiparação, conforme o disposto no inciso XIII do 

art. 37 da Constituição Federal. 

  

2 OBJETIVOS E PRINCÍPIOS DO PLANO DE CARGOS E 
SALÁRIOS  

 

2.1 Objetivos 
 

O Plano de Cargos Salários do CREF16/RN, tem por objetivo definir 

critérios e estabelecer procedimentos para administração dos cargos, carreiras 

e remuneração do quadro de pessoal do Conselho Regional de Educação Física 

da 16ª Região - CREF16/RN. 

Sendo um importante instrumento de gestão, possui ainda os seguintes 
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objetivos específicos: 

• Nortear a administração e a tomada de decisões no que concerne a 

gestão de recursos humanos; 

• Definir o perfil e as competências exigidas para os diferentes cargos; 

• Definir atribuições, responsabilidades e expectativas em relação ao 

desempenho e produtividade dos empregados; 

• Incentivar o desenvolvimento e aprimoramento profissional dos 

empregados; 

• Contribuir para integrar as atividades, ampliar a produtividade e a 

prestação de serviços à comunidade;  

• Definir e adotar critérios para promoção e progressão na carreira; 

• Estabelecer uma hierarquização justa e adequada para a retribuição 

financeira dos empregados, avaliando e ajustando periodicamente a 

consistência interna da política salarial da entidade; 

• Auxiliar na consolidação da estrutura organizacional do CREF16/RN. 

 

2.2 Princípios Básicos 
 

 O Plano de Cargos e Salário do Conselho Regional de Educação Física 

da 16ª Região - CREF16/RN, tem como mandamentos basilares a 

impessoalidade, o interesse público sobre o privado, a valorização do patrimônio 

humano, a cooperação e o enaltecimento da qualificação profissional.  

Este instrumento normativo demonstra o comprometimento do Conselho 

com a transparência das suas ações e a obediência aos princípios 

constitucionais da legalidade, moralidade, publicidade e eficiência que regem o 

serviço público. Além disso, por meio deste Plano, se estabelece um conjunto de 

princípios que orientam e normatizam a gestão de pessoal adotada pela diretoria 

do CREF16/RN, tais como: 

• Valorização do empregado, com base na competência, desempenho, 

compromisso com a instituição e com o interesse público; 

• Respeito ao direito adquirido de forma lícita e legalmente reconhecido; 

• Comprometimento com a profissionalização, com o interesse da entidade 

e com o desenvolvimento pessoal e profissional do empregado; 

• Remuneração compatível com a complexidade, responsabilidade das 
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tarefas, escolaridade e disponibilidade orçamentária da entidade; 

• Distribuição dos cargos e funções em níveis hierarquicamente ordenados 

e equitativos. 

 

2.3 Condições Gerais de Aplicação  
 

Serão regidos por este Plano de Cargos e Salários, os empregados, em 

exercício na data de aprovação deste plano, assim como os que forem admitidos 

posteriormente, por meio de concurso ou seleção pública, nomeados para cargo 

em comissão, contratados temporariamente e outros. 

Após aprovação pela Diretoria do CREF16/RN, este plano entrará em 

vigor e sua implementação dar-se-á de forma progressiva, considerando a 

disponibilidade orçamentária do Conselho e o tempo necessário para as 

reformas estruturais e normativas que a aplicação do plano poderá requerer.  

 

3 ESTRUTURA DA GESTÃO  
 

A estrutura organizacional da entidade está representada no 

organograma do item 3.1. Os órgãos colegiados e a diretoria serão compostos 

por conselheiros do CREF16/RN que exercerão funções de natureza voluntária, 

portanto, não estão submetidos às condições estabelecidas neste instrumento. 

Por outro lado, os órgãos executivos, constituídos pelo corpo de empregados 

contratados e remunerados, amparados por este plano, estão estruturados de 

conformidade com a representação expressa no diagrama do item 3.2, onde 

estão detalhados os Grupos Ocupacionais e respectivos Cargos. 
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3.1 Estrutura de Gestão do CREF16/RN 
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3.2 Diagrama dos Grupos Ocupacionais e Cargos do CREF16/RN 
 

(G.O. I) (G.O. II) (G.O. III) (G.O. IV)

NÍVEL SUPERIOR NÍVEL MÉDIO DIREÇÃO E ASSESSORIA NÍVEL FUNDAMENTAL

Agente de Orientação e Fiscalização

Agente de Cobrança

Assistente Financeiro

Analista de RH

Secretária(o)

*Diretor(a) Execultivo

Diretor(a) Geral

Diretor(a) Administrativo(a)

Diretor(a) Financeiro(a)

*Diretor(a) de Departamento de Cobrança

*Diretor(a) de Orientação e Fiscalização

Diretor(a) de Orientação, Fiscalização e Cobrança

*Diretor(a) de Comunicação e Marketing

*Coordenador(a) Adm Seccional

Diretor(a) Seccional

*Diretor(a) de Tecnologia e Informação

*Diretor(a) de Recursos Humanos

*Diretor(a) de Patrimônio

*Diretor(a) de Licitação

Assessor(a) Especial

Ouvidor(a)

Chefe de Registro e Documento

Chefe de Empenho

Chefe de Fiscalização

Chefe de Recursos Humanos

Chefe de Patrimônio

Chefe de Licitação

*Pregoeiro(a)

*EM EXTINÇÃO

COMISSÃO (CCO)

FUNÇÕES GRATIFICADAS (FG)

CARGOS

GRUPOS OCUPACIONAIS

(G.O.)

Aux. Administrativo(a) *Serviços GeraisCARREIRA (CCA)
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4 ORGÃO EXECUTIVO E QUADRO DE PESSOAL 
  

O órgão executivo da estrutura de gestão compreende o Quadro de Pessoal do 

CREF16/RN, estruturado em 04 (quatro) grupos ocupacionais, hierarquizados pelos 

níveis de escolaridade e organizados pela natureza dos serviços prestados à 

instituição, conforme estabelecido no diagrama do item 3.2. 

Os empregados do CREF16/RN, serão regidos pela Consolidação das Leis do 

Trabalho – CLT e as atribuições de cada cargo ou função, estão disponibilizadas no 

ANEXO I deste documento. 

 

4.1 Caracterização dos Grupos Ocupacionais 
 

• Grupo Ocupacional I (G.O. I) - Nível Superior - Constituído por profissionais com 

formação superior para exercer funções especializadas, de nível administrativo, 

financeiro ou técnico de elevada complexidade, contratados por meio de concurso 

público; 

• Grupo Ocupacional II (G.O. II) - Nível Médio - Constituído por profissionais com 

formação de nível médio, para exercer funções de média complexidade, em nível 

administrativo-financeiro ou técnico, contratados por meio de concurso público; 

• Grupos Ocupacionais III (G.O. III) – Direção e Assessoria - Formado por 

profissionais de nível superior e/ou médio, de livre escolha da autoridade 

competente para ocupar cargos em comissão ou funções gratificadas, podendo a 

escolha recair em servidores do quadro efetivo ou não, para exercer 

transitoriamente, funções de direção, chefia e assessoramento; 

• Grupo Ocupacional IV (G.O. IV) – Apoio - Constituído por profissionais com 

formação de nível Médio e/ou Fundamental, para exercer atividades operacionais 

básicas e serviços auxiliares de apoio ao funcionamento da instituição contratados 

por meio de concurso público. 

 

4.2 Classificação dos Cargos 
  

 Os grupos ocupacionais definidos no item 4.1, ao refletirem o posicionamento 

de cada empregado, no contexto da estrutura organizacional do CREF16/RN, 

consoante o seu nível de escolaridade, natureza da função exercida e formas de 

provimento, englobam os cargos de carreira e os cargos de confiança. 
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4.2.1 Cargo de Carreira (CCA) 
 

O Cargo de Carreira (CCA) será ocupado por empregado admitido por meio de 

concurso público, mediante processo seletivo de provas ou provas e títulos, com os 

direitos e vantagens estabelecidos em lei. 

 

4.2.2 Cargo de Confiança 
 

 Os Cargos de Confiança, compreendem os Cargos Comissionados (CCO) 

e as Funções Gratificadas (FG). 

  

4.2.2.1 Cargo Comissionado  
  

O Cargo Comissionado (CCO) será ocupado por empregado de carreira ou 

profissional qualificado, escolhido por critérios de confiança e competência, nomeado 

exclusivamente para o exercício específico das funções de direção, chefia e 

assessoramento, nas situações e condições previstas em lei e normativas do 

CREF16/RN.  

Os cargos comissionados são de livre nomeação e exoneração, serão ocupados 

em caráter transitório e somente serão criados ou extintos com aprovação da Diretoria, 

mediante portaria da Presidência, de acordo com a necessidade e disponibilidade 

financeira do Conselho, observada a estrutura organizacional definida neste PCS e 

Regimento Interno do CREF16/RN. 

Em caso de afastamento de titular de cargo comissionado, por período igual ou 

superior a 30 (trinta) dias consecutivos, haverá substituição temporária, mediante 

designação da Presidência do CREF16/RN. Caso o substituto seja ocupante de cargo 

comissionado, exercerá ambas as funções cumulativamente.  

O ocupante de cargo de carreira que for designado para o exercício de cargo de 

provimento em comissão deverá optar pelo salário do cargo em comissão ou do cargo 

de carreira, neste caso, acrescido de uma gratificação de 40% do salário básico, 

considerando a complexidade e o nível de exigências do cargo para o qual foi 

nomeado. 

O empregado ocupante de cargo de carreira, ao ser dispensado do exercício de 

CCO, voltará a exercer as atividades do cargo de carreira, fazendo jus apenas ao 

salário fixado para o seu cargo de origem.  
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Sempre que ocorrer a renovação do mandato de Presidente do CREF16/RN, os 

profissionais ocupantes de CCO, poderão terem seus contratos encerrados e 

colocados à disposição da nova presidência. 

 

4.2.2.2 Função Gratificada (FG) 
 

A Função Gratificada (FG) será ocupada por titulares de cargos de carreira do 

CREF16/RN para os quais serão atribuídas atividades profissionais relacionadas 

exclusivamente, às atribuições de chefia, direção ou assessoramento, além daquelas 

pré-estabelecidas para o cargo.  

A função gratificada é de livre nomeação da Presidência do CREF16/RN, por 

critérios de competência e confiança. A criação ou extinção do referido cargo cabe ao 

Presidente do CREF16/RN, mediante deliberação da Diretoria do Conselho. 

 O empregado nomeado para ocupar cargo de confiança fará jus a uma 

gratificação de 40% do salário base, fixada pela Diretoria do CREF16/RN, mediante 

portaria da Presidência, considerando a complexidade e o nível de exigências do cargo.  

 A gratificação de função será concedida apenas no período em que o 

empregado estiver ocupando o cargo de confiança.  

Não será possível o acúmulo de gratificações, de modo que, em situações em 

que o titular acumule mais de uma função de confiança, deverá perceber apenas uma 

gratificação. 

 

4.2.3 Especificações dos Cargos  
 

 Os cargos relativos a cada Grupo Ocupacional, suas especificações, número 

máximo de vagas e formas de provimento, estão definidos no Quadro I e serão 

preenchidos de forma progressiva, a partir da implantação deste PCS, de acordo com 

as necessidades, o desenvolvimento e a disponibilidade orçamentária do CREF16/RN 
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QUADRO I – Especificação dos Cargos 

 
 
 

Concurso Comissão FG

Agente de Orientação e Fiscalização NS1 5 X

Agente de Cobrança NS2 1 X

Assistente Financeiro NS3 1 X

Analista de RH NS4 1 X

Nível Médio 

G.O. II
Aux. Administrativo(a) NM1 8 X

Secretária(o) DAS1 1 X

Diretor(a) Geral DAS2 1 X

Diretor(a) Administrativo(a) DAS3 1 X

Diretor(a) Financeiro(a) DAS4 1 X

Diretor(a) de Orientação, Fiscalização e Cobrança DAS5 1 X

Diretor(a) Seccional DAS6 1 X

Assessor(a) Especial DAS7 1 X

Ouvidor(a) DAS8 1 X

Chefe de Registro e Documento FG1 1 X

Chefe de Empenho FG2 1 X

Chefe de Fiscalização FG3 1 X

Chefe de Recursos Humanos FG4 1 X

Chefe de Patrimônio FG5 1 X

Chefe de Licitação FG6 1 X

Provimento

Carreira

Cargos Grupo Ocupacional

Nível Superior 

G.O. I

Funções 

Gratificadas 

G.O. III

Direção e 

Assessoria

Cargos em 

Comissão 

G.O. III

Símbolo
Máx. de 

vagas
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4.3 Estágio 
 
 Conforme normativa estabelecida no art. 1ª da Lei nº 11.788/2008, o estágio é 

ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa a 

preparação para o trabalho produtivo de educandos vinculados ao ensino regular em 

instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da 

educação especial e dos anos finais do ensino fundamental. 

O estágio ofertado pelo Conselho Regional de Educação Física da 16ª Região - 

CREF16/RN será direcionado a estudantes de ensino superior e médio que buscam o 

aperfeiçoamento dos aprendizados recebidos nas instituições de ensino e será 

estruturado de modo a conciliar os interesses do Conselho, dos processos formativos e 

dos estagiários. 

A função será fornecida mediante contrato temporário, realizado por meio de 

seleção pública, sem caracterizar vínculo empregatício com o CREF16/RN. O programa 

de estágio objetivando contribuir na formação de estudantes para a vida cidadã e para o 

trabalho, será ofertado em conformidade as áreas e número de vagas estabelecidos no 

QUADRO II: 

 

QUADRO II – Previsão para oferta de estágios 

 
 
 

5 AS CARREIRAS  
 

5.1 Ingresso  
 
A admissão de novos empregados no CREF16/RN, dar-se-á por meio de concurso 

ou seleção pública, exceto os cargos de confiança, de livre provimento e exoneração, 

previstos neste documento e amparados pela legislação. 

As regras do concurso ou seleção pública devem ser normatizadas pela Diretoria 

do CREF16/RN, por meio de edital público, em consonância com as vagas existentes e a 

disponibilidade financeira da entidade. A depender da necessidade da(s) vaga(s) a 

Setor do CREF16/RN a oferecer estágio Vagas Área de estudo 

1 Administração

1 Economia, Contábeis ou afins

1 RH e Contábeis

1 Direito

Diretoria Financeira 1 Economia, Contábeis ou afins

Diretoria de Orientação, Fiscalização e Cobrança 1 Educação Física e Direito

Diretoria Administrativa
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ser(em) preenchida(s), na realização de concursos públicos poderão ser acrescidos 

novos pré-requisitos além dos preceituados neste instrumento. 

Para que seja efetuado o processo para admissão, o coordenador da área 

interessada deverá solicitar ao Departamento de Recursos Humanos, a abertura de 

processo para contratação de pessoal, mediante a especificação das atividades a serem 

executadas e justificativas da necessidade, para posterior análise e decisão da Diretoria. 

Ainda, em situação extraordinária, o CREF16/RN poderá, excepcionalmente, 

contratar profissionais por prazo determinado para a prestação de serviços específicos e 

eventuais os quais não integrarão a estrutura de pessoal definida neste Plano (Art. 443 

da CLT). 

A dispensa ou a demissão de empregado ou profissional contratado para cargo de 

livre provimento deverão ser aprovadas pela Diretoria e formalizadas mediante portaria 

da Presidência do CREF16/RN. 

 

5.2 Recém-contratado 
 

O empregado recém-admitido deverá cumprir o período de experiência de 90 

(noventa) dias, em conformidade com a legislação trabalhista (Art. 445 da CLT). Após 

esse período e aprovação na respectiva avaliação, passará a integrar a estrutura do 

CREF16/RN, na faixa inicial do respectivo cargo, permanecendo nela até completar três 

anos de serviço ininterrupto, quando, após aprovação no estágio probatório, adquirirá o 

direito à avaliação para progressão funcional e estabilidade na carreira, conforme Parecer 

AGU/MC nº 01/2004, de 24 de abril de 2004; EC nº 19/1998 e decisão do STJ no REsp 

nº 1120/190 SC. 

Os empregados em exercício no CREF16/RN, integrantes dos cargos de carreira 

e que, por ocasião da implantação deste plano, possuam três anos ou mais de exercício 

efetivo, estarão isentos do período de experiência e aptos ao processo de avaliação para 

progressão funcional definida no item 5.3, observados os requisitos estabelecidos no item 

5.4. 

O empregado na fase de contrato de experiência (primeiros 90 dias) não poderá 

exercer quaisquer dos cargos em comissão existentes no CREF16/RN. 

 

5.3 Progressão Funcional  
  

A progressão funcional envolve um conjunto de normas e procedimentos 

destinados a orientar e disciplinar, no âmbito do CREF16/RN, a evolução dos 
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empregados de carreira dentro do seu grupo ocupacional, considerando os estágios de 

evolução dos respectivos cargos, em conformidade com as condições estabelecidas 

neste PCS. 

A evolução do(a) empregado(a), dar-se-á, em dois planos: vertical, envolvendo a 

progressão dentro dos níveis do respectivo cargo e horizontal, permitindo a evolução 

entre as classes estabelecidas para seu cargo, conforme apresentado no QUADRO III. 

As classes e os níveis representam os estágios de desenvolvimento conquistados 

pelo(a) empregado(a) dentro da instituição, por meio de progressões funcionais 

quantificadas em aumentos salariais decorrentes das respectivas progressões.  

O plano de progressão vertical será representado por níveis, graduados em quatro 

faixas, simbolizadas por numerais romanos (I, II, III e IV), onde I será o primeiro/menor e 

IV será o último/maior. 

As progressões para as classes e níveis, imediatamente superiores definidos no 

PCS/CREF16/RN serão concedidas por deliberação da Diretoria, condicionadas à 

avaliação de desempenho anual do empregado, cumprimento do interstício mínimo, 

disponibilidade financeira do CREF16/RN e requisitos mínimos estabelecidos no tópico 

5.4 deste Documento. 

As progressões são atos discricionários da Diretoria do Conselho, não havendo 

vinculação imediata quando evidenciado o cumprimento dos requisitos mínimos. 

O empregado, ocupante de Cargo de Carreira, designado para o exercício de 

Cargo de Confiança, concorrerá ao processo de progressão funcional e, toda vez que for 

promovido no cargo, terá o valor do seu salário base reajustado e revisto a melhor 

alternativa entre o salário do cargo em comissão e do cargo de carreira. 

 

5.3.1 Progressão Vertical  
 

A Progressão Vertical é caracterizada pela evolução do empregado em seu cargo, 

numa escala funcional que vai do nível I ao IV (Quadro III) de cada uma das respectivas 

classes. 

Para se habilitar a uma progressão vertical, o empregado deve acumular um 

interstício mínimo de 3 (três) anos, no exercício da função, de forma ininterrupta no 

respectivo nível, com exceção do nível inicial que será de três anos, conforme 

estabelecido no tópico 5.2 deste PCS. 

Além do interstício temporal, para que seja concedida a progressão vertical será 

necessário aprovação em avaliação de produtividade e desempenho, realizada 

anualmente ao longo do período, com base em critérios previamente definidos, conforme 
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tratado no item 6 – Avaliação de Desempenho. 

Para cada nível da escala funcional haverá um acréscimo de 3% sobre o salário 

base do último nível salarial em que se encontrava o empregado. 

Caso não haja possibilidade de progressão vertical, seja por falta de 

disponibilidade orçamentária ou ausência de algum dos requisitos mínimos para 

progressão, o empregado poderá requerer novamente o benefício, após o lapso temporal 

de um ano, a contar do pleito anterior. 

 

5.3.2 Progressão Horizontal 
  

A Progressão Horizontal, permite ao empregado ocupante do último nível da sua 

classe, evoluir para a classe imediatamente superior. Ao completar o interstício mínimo 

de 3 (três) anos, no exercício da função, no último nível da sua respectiva classe, o 

empregado estará habilitado para evoluir para a classe imediatamente superior à classe 

atual, mediante aprovação em avaliação de desempenho e produtividade (Item 6 deste 

PCS); atendimento aos requisitos estabelecidos no item 5.4 e disponibilidade financeira 

do Conselho. 

Para cada classe haverá um acréscimo de 5% sobre o salário base da última classe 

em que se encontrava o empregado. 

Caso não haja possibilidade de progressão horizontal de classe após o último nível 

da classe inferior, seja por falta de disponibilidade orçamentária ou ausência de algum 

dos requisitos mínimos para progressão, o empregado poderá requerer novamente a 

progressão vertical após o lapso temporal de um ano, a contar do pleito anterior. 

 

QUADRO III – Demonstrativo das Progressões Horizontais e Verticais 
e respectivas classes e níveis 

 
 

AI BI CI DI

AII BII CII DII

AIII BIII CIII DIII

AIV BIV CIV DIV

1: A evolução para a classe imediatamente superior é condicinada ao cumprimento do 

interstício mínimo de 3 (três) anos, no exercício da função, no último nível da sua respectiva 

classe.
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5.4 Requisitos mínimos para a Progressão  
 
 Para a concessão de progressão funcional, tanto vertical, como horizontal, o empregado 
deverá preencher os seguintes requisitos: 
 

• Não ter sofrido sanções administrativas, como suspensão e/ou advertência 

por escrito, nos 06 (seis) meses que antecedem a data de início do processo; 

• Não ter faltas e/ou atrasos e saídas antecipadas não justificadas que, 

somadas, perfaçam mais de 48(quarenta e oito horas) nos 06 (seis) meses 

que antecedem a data de início do processo; 

• Cumprir o interstício mínimo estabelecido; 

• Atingir a pontuação mínima exigida (70%) e os critérios de aprovação exigidos, 

nas avaliações de desempenho realizadas durante os respectivos interstícios; 

• Não apresentar o grau “insuficiente” em nenhuma das avaliações de 

desempenho realizadas no período; 

• A primeira progressão só poderá ocorrer após três anos de serviço efetivo 

(período probatório) e obtenção da pontuação mínima exigida em processo de 

avaliação de desempenho; 

• Atendidas as condições pré-definidas, a progressão será concedida através 

de Ato Interno da Presidência mediante proposição do chefe imediato e 

aprovação da Diretoria, condicionada à disponibilidade financeira do 

CREF16/RN 

 

5.5 Comissão de Avaliação Funcional - CAF  
 

 A Comissão de Avaliação Funcional – CAF, é integrada por cinco membros, 

indicados pela Diretoria e nomeados pelo Presidente e terá a seguinte constituição: 01 

(um) membro externo ao CREF16/RN profissional de Educação Física, 01 (um) 

empregado do quadro de carreira do CREF16/RN, 01 (um) representante da diretoria 

do CREF16/RN, 01 (um) Conselheiro e o(a) Chefe de Recursos Humanos que 

presidirá a Comissão, com o acompanhamento da Assessoria Jurídica do CREF16/RN, 

quando solicitado. 

 Os membros da CAF, pelas participações nas reuniões da Comissão, farão jus ao 

recebimento de ajuda de custo, observados os requisitos e valores estabelecidos na 

Resolução 68/2022 do CREF16/RN e seus parágrafos ou outra que venha a lhe substituir.  

 A Comissão terá a finalidade de acompanhar o processo de progressão funcional, 

no âmbito do CREF16/RN, competindo-lhe especificamente: 
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• Administrar os processos de progressão funcional; 

• Zelar para que os prazos estipulados para as fases do processo de progressão 

funcional sejam cumpridos; 

• Mapear o posicionamento de todos os colaborados em relação ao processo 

de progressão funcional; 

• Relacionar os empregados classificados por tipo de promoção a ser efetivada, 

conforme estabelecido neste plano; 

• Coordenar e executar a avaliação de desempenho dos empregados do 

CREF16/RN; 

• Deliberar sobre dúvidas ou omissões oriundas do processo de progressão 

funcional; 

• Realizar outras atividades pertinentes ao processo de progressão funcional do 

período vigente. 

• Efetuar a avaliação das fases de experiência e período probatório dos 

empregados recém-contratados pelo CREF16/RN 

• A CAF, durante os trabalhos de realização das avaliações dos empregados, 

terá à sua disposição um empregado técnico-administrativo para apoio aos 

trabalhos da Comissão. 

 

6 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO   
 

A avaliação de desempenho, pré-condição para a progressão funcional do 

empregado, é considerada como importante instrumento de controle da eficácia do 

serviço público e será executada pela Comissão de Avalição Funcional – CAF. 

A avaliação do empregado em fase de experiência obedecerá a uma periodicidade 

mensal, conforme detalhamento estabelecido no QUADRO IV, item 6.2. 

O estágio probatório dos empregados do CREF16/RN, nomeados e empossados 

em razão de seleção pública, obedecerá aos termos constantes neste PCS e outras 

normas específicas. 

 

6.1 Avaliação de desempenho dos empregados 
 

 A avaliação de desempenho será realizada anualmente para todos os 

empregados do CREF16/RN, obedecendo as respectivas datas de ingresso e aqueles em 

período probatório (primeiros 36 meses de serviço), exceto para aqueles que se 
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encontrem em período de experiência, os quais serão submetidos a um processo 

específico de avaliação, item 6.2. 

Excetuando os empregados em período de experiência, serão realizadas, em cada 

ano, duas avaliações para todos os empregados, uma conduzida pela chefia imediata, 

denominada de AV1 – Avaliação 01 e outra realizada pela Comissão de Avaliação 

Funcional, denominada AV2 – Avaliação 02.  

 A pontuação da Avaliação 01 será a nota final atribuída pela chefia e a pontuação 

da Comissão de Avaliação Funcional (AV2) será a média da pontuação atribuída por cada 

um dos avaliadores da Comissão. 

O resultado final da avaliação anual será a média ponderada da pontuação 

atribuída a Avaliação 01 (AV1), que terá o peso 1 (um) (P1) e a pontuação atribuída a 

Avaliação 02 (AV2), que terá peso 2 (dois) (P2). Nesses termos, o Resultado Final da 

Avaliação, denominado de RFA, será apurado com base na seguinte fórmula:  

 

𝑹𝑭𝑨 =
(𝐴𝑉1 × 𝑃1) + (𝐴𝑉2 × 𝑃2)

(𝑃1 + 𝑃2)
 

 

 No processo de avaliação, conforme estabelecido no Formulário do ANEXO II, 

serão observadas as competências e capacidades integrantes das seguintes dimensões: 

• Competência profissional; 

• Disposição e presteza para execução das tarefas; 

• Qualidade no relacionamento; 

• Qualidade no trabalho; 

• Disposição para a cooperação; 

• Pontualidade e assiduidade; 

• Disciplina; 

• Iniciativa.  

 

No caso de licença, de qualquer natureza, por mais de 120 (cento e vinte) dias de 

um mesmo período de avaliação, o empregado terá a nota da avaliação de desempenho 

anterior repetida a título de contagem de pontos para progressão. 

Qualquer fato relevante ocorrido nos 60 (sessenta) dias restantes do período de 

avaliação em que o empregado permaneça em atividade normal será pontuado na 

avaliação de desempenho seguinte.  
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O resultado final da avaliação será apresentado ao empregado em entrevista com 

o superior imediato, onde serão apresentados metas e objetivos para o próximo período 

de avaliação. 

Compete ao Chefe de Recursos Humanos coordenar o processo de avaliação de 

desempenho. 

Apesar da periodicidade anual da avaliação formal, cada avaliador deverá 

acompanhar, rotineiramente, o desempenho dos empregados, de forma a conduzir o 

processo de avaliação, com justiça e consistência, livre de tendenciosidades. 

Será considerado aprovado no estágio probatório, o empregado que, ao final dos 

três anos do período, além de obter, pelo menos 70% da pontuação máxima em 2 (duas) 

das 3 (três) avaliações a que foi submetido, tenha atendido as seguintes condições:  

• Não obter avaliação insuficiente em mais de uma das três avaliações a que for 

submetido no período; 

• Obter, isoladamente, em cada uma das avaliações a que for submetido no período 

considerado, pontuação igual ou superior a 45 (quarenta e cinco) pontos; 

• O empregado não poderá obter em nenhuma das avaliações a que foi submetido no 

período, pontuação inferior a 10 pontos em qualquer dos fatores Postura 

Profissional, Interesse e Conhecimento, Relacionamento Interpessoal.  

 Os critérios acima estabelecidos, serão também adotados, no que couber, para 

as avaliações de desempenho dos empregados candidatos à progressão funcional 

horizontal ou vertical.  

 

6.2 Avaliação de desempenho dos empregados em fase de experiência 
 

O empregado em fase de experiência pelo período de 90 (noventa) dias, conforme 

aduz a lei trabalhista, será submetido à avaliação de desempenho, com base em critérios 

de assiduidade, disciplina, iniciativa, produtividade e responsabilidade, para 

identificar a consonância entre as tarefas do cargo e o respectivo desempenho, de 

conformidade com o formulário apresentado no ANEXO III. 

 O processo de avaliação de desempenho dos empregados em estágio de 

experiência exige um acompanhamento permanente durante os três meses da 

experiência, com avaliações mensais realizadas pelo chefe imediato e uma ao final do 

período do estágio realizada pela Comissão de Avaliação Funcional – CAF do 

CREF16/RN, conforme especificado no Quadro IV. 
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QUADRO IV - Periodicidade do Processo de Avaliação dos Empregados em Fase 
de Experiência 

Avaliação Símbolo Período 
 

Responsabilidade Pontuação 
Máxima 

1ª Avaliação RA1 Até o 30º dia após a 
contratação 

Chefe imediato 50 pts (10 para 
cada item)  

2ª Avaliação RA2 Até o 60º dia após a 
contratação 

Chefe imediato 50 pts (10 para 
cada item) 

3ª Avaliação RA3 Até 85º dia após a 
contratação 

Chefe imediato 50 pts (10 para 
cada item) 

4ª Avaliação RC1 Até 85º dia após a 
contratação 

Comissão de 
Avaliação Funcional 

50 pts (10 para 
cada item) 

 
O resultado final da avaliação de desempenho será obtido com base na seguinte 

fórmula: 

• Avaliações do Chefe Imediato ACI = (RA1 + RA2 + RA3) / 3  

• Avaliação da Comissão de Avaliação Funcional = RC1 

• Resultado Final RF = (ACI + RC1) / 2 

 

Após cada avaliação de desempenho, a chefia imediata levará o resultado obtido 

ao conhecimento do Diretor Geral que, em seguida, dará conhecimento dos resultados 

ao presidente do CREF16/RN.  

Será confirmado no cargo o empregado que, ao final do contrato de experiência, 

obtiver pontuação no resultado final da avaliação (RF) igual ou superior a 70% da 

pontuação máxima possível. Além da pontuação descrita no item anterior, para a 

confirmação no cargo, deverá o colaborador: 

I - Obter pontuação igual ou superior a 84 (oitenta e quatro) pontos somando-se o 

total obtido nas 4 (quatro) avaliações em cada um dos fatores iniciativa, produtividade e 

responsabilidade; 

II – O empregado não poderá obter em nenhuma das quatro avaliações pontuação 

inferior a 5 pontos em qualquer dos fatores produtividade, responsabilidade e iniciativa.  

O empregado reprovado no período de experiência, não terá seu contrato 

renovado.  

Este item, 6.2, não aplicar-se-á ao concurso já em tramitação antes da aprovação 

deste Plano de Cargos e Salários.  

 

7 OS SALÁRIOS  
 
 Os salários dos empregados do CREF16/RN devem ser fixados de acordo com 

os cargos e funções, com base na legislação específica e condições econômico-
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financeiras do CREF16/RN, observando-se critérios de impessoalidade, desempenho, 

escolaridade e complexidade da função. 

O salário de admissão do novo empregado será́ sempre o inicial (Classe A, Nível 

I), estabelecido para o respectivo cargo. A tabela salarial estruturada em classes e níveis 

apresenta os valores iniciais de cada cargo, possibilitando aumentos reais de salário, 

fixados em 3% (três por cento) para cada novo nível da progressão vertical e 5% (cinco 

por cento) para cada nova classe da progressão horizontal, de conformidade com a 

evolução do empregado dentro do seu grupo ocupacional, independente das correções e 

ajustes periódicos efetuados em razão de normativas e/ou negociações. 

A correção salarial será realizada, no mínimo, de acordo com o índice acumulado 

do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), referente aos últimos 12 

(doze) meses, sendo aplicada a cada início de ano civil, ou seja, 1º (primeiro) de janeiro. 

A tabela de cargos de livre provimento será reajustada a critério da Diretoria do 

CREF16/RN, considerando as oscilações do mercado e a disponibilidade financeira do 

CREF16/RN. 

Em nenhuma hipótese, será permitido acumular o vencimento do cargo de origem 

e do cargo em comissão. A remuneração do cargo em comissão ou da gratificação por 

função não serão incorporadas aos vencimentos dos empregados para quaisquer fins e 

o direito ao seu recebimento cessará quando o empregado deixar de desempenhar a 

referida função. 

A extinção de órgão da estrutura administrativa, automática e necessariamente, 

extingue o cargo comissionado ou a função gratificada correspondente à sua direção, 

assessoramento ou chefia. 

É vedada a concessão de outra gratificação ou vantagem pecuniária como forma 

de remuneração para o profissional contratado exclusivamente para o desempenho de 

cargo em comissão. 

 
QUADRO V – TABELA SALARIAL DOS CARGOS DE CARREIRA – (CCA) 

 
 
 
 
 

CARGO SÍMBOLO FORMAÇÃO SALÁRIO INICIAL

Agente de Orientação e Fiscalização NS1 Superior 2.500,00

Agente de Cobrança NS2 Superior 1.750,00

Assistente Financeiro NS3 Superior 1.750,00

Analista de RH NS4 Superior 1.750,00

Aux. Administrativo(a) NM1 Médio 1.212,00
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QUADRO VI - TABELA SALARIAL DOS CARGOS DE CONFIANÇA (CCO E FG)

 
 

8 NORMAS DE PESSOAL 
 

Os empregados deverão, dentro do ambiente de trabalho, zelar pela manutenção 

dos relacionamentos no plano profissional. 

As atividades do CREF16/RN serão realizadas, exclusivamente por seus 

empregados, diretores, assessores, conselheiros ou por pessoas especialmente 

contratadas para esse fim.  

As equipes deverão trabalhar segundo o princípio da multifuncionalidade, cada 

componente tem responsabilidade por suas próprias tarefas e pelo desempenho global 

de sua equipe, devendo ser capaz de assumir outros postos de trabalho, nos limites do 

respectivo cargo.  

A Diretoria do CREF16/RN e a sua Diretoria, deverão prover as equipes das 

condições para que a multifuncionalidade possa ser praticada em toda a extensão do 

CREF16/RN, resguardadas as restrições de capacitação do cargo ocupado.  

Os colaboradores cuidarão para que a Diretoria esteja permanentemente 

informada de ocorrências que tenham conhecimento e possam ser consideradas 

relevantes para o funcionamento do CREF16/RN e preservação da sua imagem pública.   

O empregado com acesso a informações sigilosas e/ou privilegiadas, em virtude 

de seu cargo ou função, não poderá, sob qualquer hipótese, fornecê-las a terceiros sem 

autorização expressa da Presidência do CREF16/RN, caso o empregado venha a 

Cargo em 

Comissão - CCO

Função 

Gratificada - FG

Secretária(o) DAS1 2.736,16

Diretor(a) Geral DAS2 5.000,00

Diretor(a) Administrativo(a) DAS3 4.667,04

Diretor(a) Financeiro(a) DAS4 4.667,04

Diretor(a) de Orientação, Fiscalização e Cobrança DAS5 4.667,04

Diretor(a) Seccional DAS6 1.792,00

Assessor(a) Especial DAS7 2.333,52

Ouvidor(a) DAS8 2.333,52

Chefe de Registro e Documento FG1

Chefe de Empenho FG2

Chefe de Fiscalização FG3

Chefe de Recursos Humanos FG4

Chefe de Patrimônio FG5

Chefe de Licitação FG6

SALÁRIO MENSAL EM R$

CARGO SÍMBOLO

40% do Salário 

Base
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descumprir tal exigência, será aberto procedimento administrativo disciplinar para 

apuração e punição do ato cometido, asseverando a ampla defesa e contraditório. 

A jornada de trabalho para os empregados do CREF16/RN, será de 08 (oito) horas 

diárias, perfazendo o total de 40 (quarenta) horas semanais, com direito a 01 (uma) hora 

de almoço diária, com exceção para os contratados especialmente para o exercício de 

cargos comissionados (livre provimento) que terão suas jornadas de trabalho definidas 

nos respectivos contratos de trabalho e dos Agentes de Orientação e Fiscalização que 

terão seus horários de trabalhos flexíveis, regulados em razão das necessidades do 

trabalho, estabelecidos nas respectivas agendas de fiscalização. 

 

8.1 Deveres dos ocupantes de função de direção e assessoramento - DAS 
 

• Cumprir e fazer cumprir normas e decisões, tornando-se exemplo para seus 

subordinados; 

• Repassar as atividades e orientações com clareza, explicitando seus reflexos para a 

Instituição, analisando sua aplicabilidade e orientando a equipe para superar as 

dificuldades; 

• Não transferir nem se omitir das suas responsabilidades; 

• Não usar da função para fins pessoais ou que não sejam do interesse da Instituição; 

• Manter sempre uma atitude proativa em benefício do Conselho, dos profissionais e 

entidades registrados; 

• Não acobertar atitudes irregulares dos seus subordinados.  

 

8.2 Benefícios concedidos aos empregados do CREF16/RN  
 

 Aos empregados do CREF16/RN, ocupantes dos cargos de carreira, serão 

concedidos os seguintes benefícios: vale-transporte e auxílio alimentação; bem como, 

poderão ser concedidos os seguintes benefícios: plano de assistência médica 

coparticipado; seguro de vida coparticipado para os Agentes de Orientação e Fiscalização 

no desempenho de suas funções; Adicional de 10% (dez por cento) a título de graduação 

aos empregados de nível médio e outros que venham a ser concedidos pela Diretoria do 

CREF16/RN, além daqueles estabelecidos em lei 

Os ocupantes de cargos de provimento em comissão, contratados exclusivamente 

para essas funções, farão jus aos seguintes benefícios: vale-transporte e vale refeição; 

bem como, poderão ser concedidos os seguintes benefícios: plano de assistência médica 
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coparticipado e outros que venham a ser concedidos pela Diretoria do CREF16/RN, além 

daqueles estabelecidos em lei. 

 O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de cinquenta por cento 

em relação à hora normal de trabalho (hora-extra): 

• Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais 

e temporárias, respeitado o limite máximo de duas horas diárias, precedido de 

convocação prévia pela chefia imediata que justificará o fato; 

• O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre vinte e duas horas de um 

dia e cinco horas do dia seguinte, terá o valor/hora acrescido de 20% (vinte por cento); 

• Com exceção para os contratados especialmente para o exercício de cargos 

comissionados (livre provimento) que terão suas jornadas de trabalho definidas nos 

respectivos contratos de trabalho e dos Agentes de Orientação e Fiscalização que 

terão seus horários de trabalhos flexíveis, regulados em razão das necessidades do 

trabalho, estabelecidos nas respectivas agendas de fiscalização. 

 

8.3 Elogios 
 

O Elogio é o procedimento pelo qual se registra, formalmente, o reconhecimento 

ao empregado que no exercício de sua função, ou fora dela, tenha praticado atos positivos 

de excepcional relevância.  

A requisição de elogio feita pelo chefe imediatamente superior do servidor será 

dirigida a Presidência que remeterá ao setor competente para as providências. 

O CREF16/RN reconhecerá formalmente e fará a divulgação dos elogios 

concedidos aos seus empregados que serão registrados no dossiê funcional do 

empregado.  

 

8.4 Medidas Disciplinares 
 

 A Medida Disciplinar é a penalidade aplicada ao empregado que, por ação ou 

omissão tenha transgredido a norma legal, determinações contidas neste PCS, 

disposição regulamentar do Conselho ou ordem hierárquica relacionada com o exercício 

da relação de emprego, mediante o devido processo legal e observância da legislação 

pertinente.  

A requisição de punição feita pelo chefe imediatamente superior do servidor será 

dirigida a Presidência que remeterá o processo à Comissão de Sindicância e Inquérito, 

para apurar e submeter o relato a apreciação do Plenário. 
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As medidas disciplinares terão a seguinte gradação:  

a) Advertência verbal; 

b) Advertência escrita; 

c) Suspensão; 

d) Demissão por justa causa com o enquadramento conforme o art. 482 da CLT, 

mediante processo administrativo. 

 

8.5 Comissão de Sindicância e Inquérito - CSI 
 

 A Comissão de Sindicância e Inquérito – CSI, integrada por cinco membros, 

indicados pela Diretoria e nomeados pelo Presidente, com mandato de três anos, 

possuindo a seguinte composição: 3 (três) empregados do quadro de carreira do 

CREF16/RN e os demais nomeados. 

 Os membros da CSI, pelas participações nas reuniões da Comissão, farão jus ao 

recebimento de ajuda de custo, observados os requisitos e valores estabelecidos na 

Resolução 68/2022 do CREF16/RN e seus parágrafos ou outra que venha a lhe substituir. 

  A Comissão terá a finalidade de apurar as denúncias acerca de 

irregularidades praticadas por empregados do CREF16/RN, mediante determinação da 

Presidência do Conselho, competindo-lhe especificamente: 

• Apurar as denúncias de irregularidades praticadas por empregados do 

CREF16/RN; 

• Propor a aplicação de penalidades, observando o disposto no item 8.4; 

• Deliberar sobre dúvidas ou omissões oriundas do processo disciplinar;  

• Avaliar e emitir parecer sobre as propostas de elogios para empregados que 

tenham praticado atos positivos de excepcional relevância, conforme item 8.3 

deste PCS; 

• Realizar outras atividades pertinentes à aplicação de elogios, penalidades e 

medidas disciplinares. 

 

9 ENQUADRAMENTO DOS CARGOS  
  

 O enquadramento do empregado no respectivo grupo ocupacional constitui sua 

classificação profissional na estrutura do CREF16/RN, conforme especificação 

apresentada no QUADRO I e será efetuado após três anos de efetivo exercício funcional 

e aprovação no respectivo processo de avaliação.  
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  Os atuais empregados do Conselho Regional de Educação Física da 16ª Região 

- CREF16/RN, serão enquadrados nos cargos previstos no QUADRO I, de conformidade 

com seus perfis de formação, respeitando o cargo para o qual foi contratado em razão do 

concurso em a que foi submetido.  

 O enquadramento será efetuado até 180 (cento e oitenta) dias após a aprovação 

do Plano. Os trabalhos serão conduzidos por uma comissão de três membros, presidida 

pelo Diretor Geral do CREF16/RN, designada pelo Presidente. 

 Do enquadramento não poderá resultar redução de vencimentos, salvo nos casos 

de desvio de função e vencimentos indevidos, incompatíveis com o tempo de serviço e 

não acolhidos por este Plano por constituir ato nulo de pleno direito. No processo de 

enquadramento serão considerados os seguintes fatores: 

I. O efetivo exercício das atribuições desempenhadas pelo funcionário no 

Conselho;  

II. A habilitação exigida para o cargo e respectivos pré-requisitos; 

III. A nomenclatura e descrição das atribuições do cargo para o qual o funcionário 

foi admitido ou reclassificado, se for o caso; 

IV. Nível de vencimento do cargo; 

V. Habilitação legal para o exercício de profissão regulamentada. 

 O empregado que entender que seu enquadramento tenha sido feito em 

desacordo com as normas deste Plano poderá, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar 

da data de publicação da respectiva portaria, encaminhar ao Presidente da Comissão, 

petição de revisão de enquadramento devidamente fundamentada e protocolada.  

A Comissão de enquadramento deverá decidir sobre o requerido nos 10 (dez) dias 

que sucederem o recebimento da petição, encaminhando o despacho ao responsável 

pelo órgão de pessoal.  

Em caso de indeferimento do pedido, o responsável pelo órgão de pessoal dará ao 

funcionário conhecimento dos motivos do indeferimento, bem como solicitará sua 

assinatura no documento a ele pertinente. Da decisão de indeferimento do pedido, não 

cabe recurso. 

Sendo o pedido deferido, deverá ser dado publicidade ao ato no prazo máximo de 

10 (dez) dias a contar do término do prazo fixado na decisão proferida pela comissão de 

enquadramento. 

Os cargos vagos existentes antes da data de vigência deste Plano que não forem 

previstos nos anexos e os que forem vagando em razão do enquadramento aqui previsto 

ficarão automaticamente extintos. 
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10 DISPOSIÇÕES GERAIS   
 

Além das disposições estabelecidas por este Plano de Cargos e Salários, fica 

facultada à Diretoria do CREF16/RN, a concessão de quaisquer gratificações por 

merecimento, desde que, observado o devido processo legal e necessidade.  

Todo e qualquer reajuste salarial e/ou alteração ou inclusão de benefícios ficará 

subordinado à disponibilidade financeira do CREF16/RN e aprovação da Diretoria. 

O Plano de Cargos e Salários - PCS/CREF16/RN, como instrumento normativo, 

não se encerra com a adoção das diretrizes nele estabelecidas, sempre que novos 

estudos assim o justificarem e mediante deliberação da Diretoria do Conselho, serão 

introduzidos ajustes e inovações para mantê-lo sempre atualizado e adequado à realidade 

da estrutura ocupacional do CREF16/RN e do mercado de trabalho.   

O Plano de Cargos e Salários entra em vigor após ser aprovado pela Diretoria do 

Conselho, devendo ser publicado integralmente na Sede do CREF16/RN e o extrato 

publicado no Diário Oficial da União. 

Ficam revogadas as disposições em contrário. 
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1 ANEXO I - ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
 

1.1 CARREIRA 

 
1.1.1 Descrição do Cargo: AGENTE DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

ESCOLARIDADE: Nível Superior 
CARGA HORÁRIA  
40 horas semanais: Jornada diária livre 

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES 

1. Orientar e fiscalizar, em todo o Estado do Rio Grande do Norte, o exercício das atividades privativas 
da profissão da educação física, realizados por pessoas físicas ou jurídicas, nas suas diversas 
manifestações, em instituições e órgãos públicos e privados, em qualquer espaço fechado ou aberto 
ao público e nos meios digitais;  

2. Atuar na elaboração e execução de planos de ações de orientação e fiscalização; 
3. Atender as pessoas que procurarem o CREF16/RN para formalização de denúncias, ficando sob sua 

responsabilidade o bom desempenho da orientação e fiscalização;  
4. Acompanhar, fiscalizar e apresentar a devida resposta às denúncias, solicitações de informações e 

questionamentos formulados junto à Ouvidoria do CREF16/RN;  
5. Proceder autuações e notificações, de acordo com os procedimentos e normas estabelecidos e 

providenciar o devido encaminhamento dos processos aos setores e Câmaras competentes;  
6. Manter as informações do setor organizadas e acessíveis, elaborar e apresentar relatórios com dados 

estatísticos da fiscalização;  
7. Inserir e manter atualizadas as informações e dados relativos às ações e atividades do setor de 

fiscalização no(s) sistema(s) de fiscalização;  
8. Subsidiar com informações e pareceres das atividades da fiscalização a Diretoria de Orientação, 

Fiscalização e Cobrança;  
9. Operar equipamentos de informática e outras ferramentas digitais e tecnológicas;  
10. Elaborar relatórios de gestão, apresentação de resultados e prestação de contas de suas atividades;  
11. Participar de reuniões de assuntos inerentes ao cargo, quando convidado e de programas de 

capacitação, quando autorizados;  
12. Manter consultas diárias aos diversos meios de comunicação para verificar possíveis irregularidades 

praticadas por pessoas físicas ou pessoas jurídicas;  
13. Contribuir com a Diretoria de Orientação, Fiscalização e Cobrança na elaboração dos planejamentos;  
14. Cumprir as metas estipuladas para fiscalização e prestar contas da atuação e ações realizadas;  
15. Fiscalizar atividades, eventos e anúncios realizados tanto nos meios físicos quanto digitais ou virtuais, 

registrando e anotando formalmente todas as informações próprias inerentes ao exercício da profissão 
da educação física;  

16. Propor e aplicar medidas que visem ao aprimoramento das estratégias nas diligências de Orientação 
e Fiscalização, principalmente em relação ao combate sistemático aos exercentes ilegais da profissão 
da educação física;  

17. Participar de audiências e oitivas realizadas pelo poder judiciário, Ministério Público, delegacias de 
polícia e outros órgãos de fiscalização, quando designado;  

18. Supervisionar e orientar a execução das atividades das pessoas físicas e jurídicas da área da 
educação física, inspecionando periodicamente a legalidade e a regularidade dos serviços prestados, 
visando detectar e corrigir anormalidades ou solucionar problemas relacionados a fiscalização;  

19. Controlar as ocorrências relacionadas com a fiscalização, digitando e registrando dados, para 
elaboração de relatórios com estatísticas de produção;  

20. Manter controles dos registros das fiscalizações realizadas alimentando um banco de dados;  
21. Preparar relatórios sobre posição de pessoas físicas ou espaços onde estejam sendo oferecidas 

atividades de prerrogativas do Profissional de Educação Física, ministradas por outras pessoas, 
contatando-os para solução de pendências;  

22. Orientar e oferecer informações que facilitem a aplicação uniforme e eficiente das normas utilizadas 
na execução dos serviços relativos às atividades de fiscalização;  

23. Executar os roteiros de viagens de fiscalização ao interior do Estado, estabelecidos pela Diretoria de 
Orientação, Fiscalização e Cobrança;  

24. Acompanhar as reuniões das Câmaras do CREF16/RN e reuniões plenárias, sempre que solicitado;  
25. Dirigir veículos disponibilizados pelo CREF16/RN no uso da fiscalização, para fins de exercício das 

atribuições inerentes ao cargo, bem como com a finalidade de transportar documentos, materiais, 
equipamentos e objetos relacionados às suas atividades;  

26. Manter e alimentar formulário de controle de utilização e de quilometragem e outros dados dos 
veículos, bem como o registro de qualquer anormalidade no funcionamento e necessidade de reparos;  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

27. Controlar e cuidar da guarda das chaves dos veículos do setor de Fiscalização, demais itens e 
documentos relacionados, quando da sua posse, adotando boas práticas quanto à utilização dos 
veículos, racionamento de combustíveis e estado de conservação;  

28. Responsabilizar-se pela conservação do veículo, mantendo-o em condições de uso, comunicando ao 
Diretor de Orientação, Fiscalização e Cobrança, as avarias e a necessidade de substituição de peças, 
pneumáticos etc.;  

29. Utilizar sempre a direção defensiva na condução dos veículos utilizados na fiscalização;  
30. Manter-se informado sobre as normas gerais do Conselho e as específicas do seu setor de trabalho; 
31. Realizar outras atividades correlatas ao cargo e ao CREF16/RN. 



1.1.2 Descrição do Cargo: AGENTE DE COBRANÇA 

 

 

 

 

 

  

ESCOLARIDADE: Nível Superior 
CARGA HORÁRIA  
40 horas semanais 

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES 

1. Realizar diariamente acompanhamento do pagamento de títulos efetuados pelos registrados junto ao 
CREF16/RN decorrentes das anuidades de pessoas físicas e/ou jurídicas, para controle dos 
recebimentos;  

2. Acessar, com autorização superior a conta bancária, visualiza no extrato os depósitos e pagamentos 
efetuados, identificar os registrados e providenciar a baixa dos títulos liquidados; 

3. Contatar registrados e/ou representantes legais em atraso nos seus pagamentos ou inadimplentes e 
solicitar resolução sobre suas pendências visando a obtenção de um acordo para quitação do débito. 

4. Manter controle das datas negociadas, acompanhando o cumprimento do acordo e registrando o 
histórico do processo de cobrança para controle periódico e conhecimento das áreas envolvidas, como 
também, contatar o representante legal; 

5. Encaminhar, se necessário, toda a documentação para negativação dos registrados e/ou representantes 
legais junto aos órgãos de proteção ao crédito ou protesto dos títulos bem como cuidar da sua 
reabilitação após a solução das pendências; 

6. Preparar planilhas e quadros demonstrativos sobre a efetivação dos pagamentos recebidos no período 
detalhando devoluções, pagamentos parciais, descontos e outras ocorrências bem como atualizar a 
posição dos títulos vencidos (valores e dias de atraso) para apreciação e controle da Diretoria 
responsável; 

7. Efetuar o envio de 2ª vias de boletos de cobrança em casos de extravio, falhas de Correio ou 
faturamento, prorrogações, atrasos na entrega dos boletos, negociações etc., conforme orientações, 
principalmente por meios que facilitem o acesso a estes documentos; 

8. Analisar as devoluções de registrados pelo não pagamento, com emissão de planilhas e submeter a 
Diretoria para apreciação e providências;  

9. Preparar mensalmente mapas e quadros demonstrativos diversos sobre o desempenho da área 
compreendendo o valor dos títulos recebidos, montante em aberto, atrasos, descontos e devoluções 
etc. para apreciação da Diretoria responsável; 

10. Fazer negociações com registrados e/ou representantes legais inadimplentes, cálculo de juros, 
emissão de boletos, carta de anuência, baixa e liquidação de títulos e outros definidos pelo CREF16/RN; 

11. Elaborar relatórios periódicos referentes a cobranças efetuadas e atrasos existentes, facilitando o 
acompanhamento e encaminhando a Diretoria responsável; 

12. Executar outras tarefas relacionadas com o cargo, a critério da Diretoria responsável. 



1.1.3 Descrição do Cargo: ASSISTENTE FINANCEIRO 

 

  

ESCOLARIDADE: Nível Superior 
CARGA HORÁRIA  
40 horas semanais 

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES 

1. Verificar os extratos bancários impressos, através da consulta ao sistema integrado - SPW, a fim de 
averiguar se a movimentação financeira do dia anterior foi concluída com sucesso e sem erros; 

2. Preparar os pagamentos para autorização e liquidação, através do sistema integrado, a fim de liquidar 
os pagamentos do período ou do dia; 

3. Preparar relatórios diários de pagamentos e enviar os mesmos por e-mail aos responsáveis das 
dependências, através das informações contidas no sistema integrado, buscando manter a Diretoria 
Financeira do CREF16/RN informada sobre os pagamentos do período; 

4. Preparar relatório com previsão quinzenal de pagamentos a vencer e enviar aos responsáveis, por 
intermédio das informações contidas no sistema integrado Spideware - SPW, bem como de 
informações extras, registrando os pagamentos em uma planilha, a fim de oferecer uma visão mais 
ampla sobre fluxo de caixa; 

5. Preparar relatório de adiantamento de valores para viagem e despesas diversas, bem como seu acerto, 
através da análise de relatórios de despesas, visando manter o controle de custos; 

6. Digitalizar códigos de barras das Notas Fiscais e Boletos, através do Sistema Integrado - SPW, 
buscando assegurar organização e agilidade nas diversas atividades; 

7. Executar outras tarefas correlatas designadas pela Diretoria Financeira; 
8. Processar pagamentos de impostos e outros quando autorizados; 
9. Dar suporte a Diretoria Financeira na folha de pagamentos mensais e manter registros organizados; 
10. Registrar contas a pagar e a receber a critério da Diretoria Financeira; 
11. Processar faturas e fazer acompanhamento com clientes, fornecedores e parceiros quando 

necessário; 
12. Auxiliar e fornecer suporte a Diretoria Financeira, em outros assuntos referentes a pasta. 



1.1.4 Descrição do Cargo: ANALISTA DE RH 

 

  

ESCOLARIDADE: Nível Superior 
CARGA HORÁRIA  
40 horas semanais 

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES 

1. Efetuar o apontamento de horas, através das marcações de ponto eletrônico, registrando atestados e 
tratando divergências identificadas, para garantir a veracidade dos dados integrantes à folha de 
pagamento dos empregados, comissionados e outros servidores do CREF16/RN;  

2. Desenvolver atividades inerentes à rotina trabalhista e relações trabalhistas, tais como: folha de 
pagamento, férias, rescisão contratual, homologações dos cálculos de encargos trabalhistas, 
atualização dos dados cadastrais e coordenação de estagiários, visando o pleno atendimento às 
exigências legais do CREF16/RN; 

3. Realizar o recrutamento e seleção de pessoal, captando candidatos, efetuando análise prévia através 
de contato telefônico e entrevista presencial, juntamente com a Diretoria do CREF16/RN; 

4. Efetuar a integração de novos funcionários do CREF16/RN, preparando os documentos necessários 
para admissão e fornecendo orientações inerentes às políticas de RH e procedimentos internos, a fim 
de garantir a integração dos mesmos no ambiente de trabalho; 

5. Administrar benefícios concedidos pelo CREF16/RN aos empregados, providenciando a entrega e 
levantando informações necessárias para manutenção (inclusões, alterações e exclusões), com a 
finalidade de assegurar o pagamento dos benefícios aos funcionários do CREF16/RN; 

6. Efetuar o levantamento de informações para composição dos indicadores de RH, tais como: 
absenteísmo e entrevistas de desligamento, a fim de subsidiar a Diretoria do CREF16/RN; 

7. Prestar atendimento e suporte aos empregados e gestores do CREF16/RN, fornecendo informações 
e orientações aos assuntos relacionados à folha de pagamento, procedimentos e normas internas; 

8. Promover à organização e realização de treinamentos diversos e eventos relacionados à administração 
de recursos humanos, visando manter o bom desempenho das atividades dos diversos setores; 

9. Elaborar a pesquisa de clima organizacional, promovendo e indicando ferramentas de apoio e 
desenvolvimentos ao empregado e de abordagens relacionadas à segurança e à medicina no trabalho; 

10. Realizar o cumprimento dos acordos e convenções coletivos, visando garantir o bom relacionamento 
entre funcionários e as Diretorias; 

11. Organizar e orientar a realização de avaliações de desempenho, participando da tabulação de dados 
e das entrevistas de feedback com o empregado; 

12. Participar de treinamentos e seminários que propiciem o aprimoramento e o aperfeiçoamento do 
conhecimento para assuntos ligados ao CREF16/RN, do próprio setor de atuação ou cargo exercido, 
objetivando melhoria contínua dos processos, bem como desenvolvimento profissional e pessoal e 
ainda do próprio CREF16/RN. 



1.1.5 Descrição do Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) 

ESCOLARIDADE: Nível Médio 
CARGA HORÁRIA  
40 horas semanais 

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES 

1. Receber e atender, com eficiência e empatia, no balcão de atendimento, recepção, telefone ou meios 
digitais, todas as pessoas físicas ou jurídicas que se dirijam ao CREF16/RN para todo e qualquer fim, 
observando as normas, procedimentos e diretrizes de atendimento definidas pelo CREF16/RN;  

2. Realizar o controle no atendimento, fazendo a triagem e encaminhando pessoas aos locais solicitados;  
3. Encaminhar pessoas físicas, representantes de pessoas jurídicas, correspondências e documentos 

recebidos, aos setores competentes do CREF16/RN para as providências cabíveis por atribuição, 
cuidando para que seja dado o máximo adiantamento à eventual solução de problemas dentro das 
possibilidades do setor de atendimento, conforme cada caso;  

4. Manter atualizados no(s) sistema(s) de informática do CREF16/RN e nos assentamentos 
administrativos os registros de protocolo e outras numerações de documentos para facilidade de 
consulta;  

5. Receber ligações telefônicas, filtrando os assuntos e encaminhá-las conforme a necessidade, 
buscando dar a solução mais apropriada em cada caso;  

6. Receber, conferir, protocolar e distribuir correspondências, documentos e requerimentos de registros 
de pessoas físicas e jurídicas, reproduzindo por meio de cópia física ou virtual, e digitalização, 
colhendo assinaturas em protocolos para comprovar a entrega dos mesmos;  

7. Realizar entrega de Cédula de Identidade Profissional, Certificado de Registro de Pessoa Jurídica e 
outros documentos conforme orientação da Diretoria Administrativa; 

8. Receber, organizar e remeter malotes internos e externos aos setores de destino do CREF16/RN;  
9. Receber, organizar e remeter malotes internos e externos, verificando os destinatários e 

providenciando a entrega das correspondências aos respectivos destinatários em tempo hábil, 
promovendo o cadastramento, lacre, postagem e encaminhamento das correspondências expedidas 
pelo CREF16/RN;  

10. Fazer ligações externas e internas, transferindo a ligação para o solicitante e/ou anotando e 
transmitindo o recado quando necessário;  

11. Organizar a agenda com os telefones de fornecedores, prestadores de serviços, e daqueles ligados 
ao Conselho;  

12. Organizar os arquivos administrativos, sejam físicos ou em rede lógica do CREF16/RN;  
13. Receber e conferir documentações recebidas de Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas, bem como 

praticar os atos necessários para que sejam efetuadas baixas, registros, alterações de cadastro, 
transferência, confecção e entrega de documentos pessoais requeridos ao CREF16/RN, incluindo 
cédulas de identificação profissional, certificados de pessoas jurídicas, declarações, certidões e cópias 
de outros documentos, dentre outros, fazendo os lançamentos e anotações pertinentes;  

14. Preparar correspondências, planilhas, tabelas, comunicados e outros documentos, bem como 
providenciar cópia, digitalização, reprodução e circulação dos mesmos;  

15. Realizar contato, orientação e prestação de informações para os regionais, colaboradores e o público 
em geral;  

16. Realizar as atividades de apoio administrativo, tais como: efetuar ligações telefônicas, enviar e receber 
e-mails, anotar recados, fazer cópias ou encadernações de documentos em geral;  

17. Cuidar e preparar a tramitação dos processos administrativos junto aos setores e Câmaras diversas 
do CREF16/RN, encaminhando a Secretária da Presidência para as devidas providências;  

18. Separar, ordenar, expedir cópias ou realizar digitalização de documentos, bem como promover o 
devido arquivamento, utilizando-se de pastas, caixas e ou outro sistema disponibilizado, observando 
as regras e procedimentos estabelecidos;  

19. Operar computador e equipamentos de informática, telefone e afins, para transmissão de mensagens 
e documentos entre os setores do CREF16/RN;  

20. Realizar o controle de estoque de material, anotando os dados em formulário apropriado, bem como 
preparar as requisições para solicitar novas remessas;  

21. Pesquisar informações que possibilitem a localização de determinado assunto ou documento, com o 
objetivo de subsidiar processos ou fornecer referências que abordem a matéria procurada;  

22. Manter-se informado sobre as normas gerais do Conselho e as específicas de sua área de atuação;  
23. Redigir e/ou digitar relatórios, atas, cartas, ofícios, memorandos, contratos dentre outros, seguindo 

padrões definidos, efetuando a conferência e a transcrição;  
24. Anotar e transmitir recados, recepcionar pessoas, encaminhado a Diretoria Administrativa; 
25. Realizar entrega de documentos, quando autorizados pela Diretoria Administrativa. 

 



1.2 DIREÇÃO E ASSESSORIA 

 
1.2.1 Descrição do Cargo: SECRETÁRIA(O) 

ESCOLARIDADE: Nível Médio 
CARGA HORÁRIA  
40 horas semanais 

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES 

1. Secretariar o Presidente no que for necessário de acordo com os interesses do CREF16/RN; 
2. Pesquisar assuntos de relevância para o Sistema CONFEF/CREFs, especialmente para o 

CREF16/RN; 
3. Organizar e acompanhar à agenda do Presidente, marcando e/ou cancelando compromissos;  
4. Organizar agenda de endereços e contatos (telefones, e-mails) dos Conselheiros do CREF16/RN, 

do Conselho Federal de Educação Física, dos Conselhos Regionais; das autoridades Municipais 
e Estaduais; Universidades e Faculdades e cursos de Educação Física, identificando e atualizando 
os seus dirigentes;  

5. Fazer e receber ligações, transferindo-as ao Presidente e anotar recados etc.; 
6. Elaborar pauta e documentos das reuniões Plenárias, da Diretoria, Câmaras e reuniões em geral; 
7. Encaminhar aos Conselheiros a Convocatória, Pauta, Atas e toda a documentação necessária das 

Reuniões do Plenário, da Diretoria e das Câmaras, após aprovação do Presidente; 
8. Acompanhar as reuniões, inclusive em finais de semana, do Plenário, da Diretoria e das Câmaras 

do CREF16/RN, elaborando suas atas e corrigindo antes da publicação no site após aprovação; 
9. Receber e preparar, em tempo regimental, os processos a serem levados as Reuniões Plenárias 

e da Diretoria; 
10. Receber, protocolar e separar todo expediente, interno e externo, analisando as prioridades, 

comunicando as urgências ou demandas de maior relevância ao Presidente, para em seguida 
encaminhar ao departamento e/ou setor responsável;  

11. Redigir, corrigir, imprimir, enviar, receber, organizar e arquivar em pasta eletrônica e física, os 
ofícios e acompanhar sua correspondência em geral, comunicando-os a Presidência, 
imediatamente, aqueles considerados de urgência;  

12. Acompanhar e comparecer a quaisquer outros locais, previamente agendados, para realização de 
atividades de interesse do CREF16/RN, sempre que convocada pelo Presidente, inclusive em 
finais de semanas e feriados, mesmo fora de Natal e/ou do Estado; 

13. Preparar e organizar, conjuntamente com a Assessoria de Comunicação e Marketing, as 
cerimônias de entrega de Cédulas de Identidade Profissional, Certificado de Credenciamento de 
Pessoas Jurídicas, comunicando aos interessados; 

14. Organizar, com a Assessoria de Comunicação e Marketing, os eventos de divulgação do 
CREF16/RN; 

15. Receber e-mails e após os filtros necessários, encaminhá-los ao Presidente, para em seguida 
encaminhar ao departamento e/ou setor responsável; 

16. Receber os Profissionais, atender telefonemas, agendar audiências e reuniões com o Presidente; 
17. Pesquisar os assuntos de interesse do Sistema CONFEF/CREFs, acompanhar matérias, citações, 

editais de concursos públicos onde a profissão estiver inserida, principalmente quando o CREF16 
for citado e informar ao Presidente;  

18. Organizar os contatos para entrega de Cédulas de Identidade Profissional, acompanhando o 
Presidente, inclusive em finais de semana e feriados; 

19. Responsabilizar-se pela guarda em pasta eletrônica e física de Resoluções, Atas, Portarias, 
Pareceres, Decisões, Ordens de Serviços publicadas no Diário Oficial da União ou em outros 
órgãos; 

20. Acompanhar o Presidente em solenidades onde o CREF16/RN for convidado, mesmo nos finais 
de semana ou feriados; 

21. Anotar e todas as participações do Presidente em qualquer evento, encontro, reuniões etc.; 
22. Organizar os requerimentos de diárias, gratificação por presença, ajuda de custo, auxílio 

representação, e deslocamentos etc. do Presidente, dos Conselheiros, dos empregados, dos 
colaboradores e outros, repassando ao setor financeiro para o devido ressarcimento e conclusão; 

23. Colaborar com a preparação para o envio dos boletos de cobrança das anuidades das Pessoas 
Físicas e Jurídicas, sempre que houver designação;  

24. Apresentar relatórios mensais das atividades do Presidente para em seguida ser arquivado; 
25. Preparar materiais necessários às reuniões, exposições e seminários, providenciando transporte 

e acomodações quando necessário, a fim de fornecer o devido apoio às referidas atividades, como 
também solicitar os materiais para repor o estoque; 

26. Colaborar na elaboração do relatório anual de gestão do CREF16/RN; 



 
 
  

27. Apresentar relatório anual das atividades relativas à sua pasta em reunião do Plenário; 
28. Colaborar com a Diretoria Geral na elaboração anual do Relatório de Gestão, a ser encaminhado 

ao CONFEF e ao Tribunal de Contas da União. 



1.2.2 Descrição do Cargo: DIRETOR(A) GERAL 

ESCOLARIDADE: Nível Superior 
CARGA HORÁRIA  
40 horas semanais 

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES 

1. Responsabilizar-se pela Diretoria Geral do CREF16/RN; 
2. Estabelecer procedimentos, métodos e rotinas administrativas e propor medidas que visem maior 

eficiência e produtividade entre as Diretorias/Assessorias e todo o corpo administrativo do 
CREF16/RN; 

3. Fazer contatos com os gerentes das agências bancárias para negociação de valores de tarifas e 
boletos, confecção e postagens de carnês de cobrança, retirada de talões de cheques, cuidando 
dos prazos, tudo isso em conjunto com a Diretoria Financeira; 

4. Coordenar todos os projetos em que o CREF16/RN faça parte; 
5. Coordenar o trabalho das Diretorias, Assessorias, empregados, estagiários, servidores, 

prestadores de serviços em todas as áreas administrativas do CREF16/RN; 
6. Acompanhar e analisar os relatórios emitidos pelas Diretorias e os requerimentos da Presidência 

junto a todas as áreas administrativas do CREF16/RN; 
7. Filtrar os problemas, dando as devidas soluções e levando ao conhecimento do Presidente, 

aqueles que fugirem a sua alçada; 
8. Tomar conhecimento dos documentos endereçados ao CREF16/RN, informando as 

Diretorias/Assessorias, interessados as manifestações obtidas, encaminhando à Presidência 
assuntos de maior relevância; 

9. Assistir a Presidência nos assuntos referentes à rotina administrativa do CREF16/RN; 
10. Acompanhar à frequência e assiduidade dos empregados, assessores, prestadores de serviços, 

comissionados e estagiários do CREF16/RN, solucionar às demandas, quando existir problemas; 
11. Tomar conhecimento das Resoluções e Portarias do CONFEF e CREF16/RN e encaminhar para 

as Diretoria/Assessorias e demais setores pertinentes; 
12. Solicitar, quando houver, os vales refeição, auxílio alimentação e os vales transportes de todos 

os empregados e outros servidores a Diretoria Financeira do CREF16/RN, para providencias; 
13. Solicitar da(o) Secretária(o) da Presidência as atas das Reuniões Plenárias, da Diretoria, das 

Câmaras, os ofícios expedidos e recebidos, mantendo-os em pastas e arquivos adequados;  
14. Solicitar, quando necessário, reuniões com as diretorias, assessorias e todos os servidores e 

empregados, prestadores de serviços, visando a melhor operacionalização e desempenho do 
funcionamento do CREF16/RN; 

15. Avaliar periodicamente os empregados, os comissionados, os estagiários e emitir relatórios, de 
acordo com o Plano de Cargos e Salários, encaminhando ao Presidente para conhecimento e, se 
necessário, a tomada de providências; 

16. Acompanhar as tomadas de preços das compras e os processos realizados pelo CREF16/RN em 
conjunto com o setor de licitação; 

17. Atender ao público, recepcionar os Profissionais de Educação Física, acadêmicos de Educação 
Física e visitantes, quando necessário, destinando aos setores ou prestando as informações e 
orientações nos assuntos pertinentes ao CREF16/RN; 

18. Assumir, quando necessário, a função da Ouvidoria do CREF16/RN; 
19. Substituir, dentro do possível, os diversos cargos de Diretorias/Assessorias, incorporando as 

atribuições dos mesmos em suas ausências transitórias; 
20. Acompanhar, filtrar e distribuir aos respectivos setores, as mensagens eletrônicas enviadas ao 

endereço institucional do CREF16/RN; 
21. Conferir, antes de enviar, todas as publicações para os Diários Oficiais; 
22. Controlar os índices das Resoluções, Portarias, Atas e Publicações no Diário Oficial do Estado 

e/ou da União com referência ao CREF16/RN; 
23. Encaminhar a secretária as mensagens eletrônicas e cartas dos Profissionais de Educação Física, 

e/ou instituições, enviadas ao Presidente; 
24. Dar suporte ou designar pessoas a empresa responsável pela elaboração do material de 

divulgação do CREF16/RN; 
25. Reportar ao Presidente todos os fatos, bem como problemas que não tiveram solução ou que não 

sejam de sua alçada; 
26. Zelar pelo cumprimento do horário de expediente do pessoal e tomar as devidas providências 

quando necessário; 
27. Fazer contatos e articular a participação do CREF16/RN em reuniões com outros Conselhos 

Profissionais, Defensoria Pública, Ministério Público, PROCONs, Vigilâncias Sanitárias e outros 
órgãos de defesa da sociedade; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28. Acompanhar a conferência, junto ao Ministério da Educação, da documentação encaminhada ao 
CREF16/RN solicitando inscrição no CONFEF e registro no CREF16/RN; 

29. Acompanhar, quando necessário, a emissão de Cédulas de Identidade Profissional das pessoas 
física e Certificados de Credenciamento das Pessoas Jurídicas do CREF16/RN; 

30. Acompanhar, junto a Diretoria respectiva a cobrança e recobrança das Pessoas Físicas e Pessoas 
Jurídicas do CREF16/RN; 

31. Guardar cópia da chave da sede do CREF e da senha da vigilância; 
32. Propor periodicamente treinamento dos empregados e comissionados do CREF16/RN; 
33. Realizar treinamento com a finalidade de melhorar a eficiência do trabalho no CREF16/RN; 
34. Encaminhar relatório mensal da sua pasta ao Presidente do CREF16/RN; 
35. Informar ao Presidente todos os assuntos referentes ao funcionamento do CREF16/RN, por e-mail, 

telefone ou outros meios de comunicação;  
36. Responsabilizar-se pela elaboração anual do Relatório de Gestão, buscando a colaboração das 

demais diretorias e todos os outros setores; 
37. Após correção final e aprovação do Relatório de Gestão pela Presidência do CREF16/RN, 

encaminhar ao CONFEF ao Tribunal de Contas da União, cumprindo os prazos por estes 
estabelecidos; 

38.  Coordenar as apresentações dos relatórios setoriais na Reunião Plenária de dezembro. 



1.2.3 Descrição do Cargo: DIRETOR(A) ADMINISTRATIVO(A) 

ESCOLARIDADE: Nível Superior 
CARGA HORÁRIA  
40 horas semanais 

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES 

1. Auxiliar na construção de procedimentos e normas pertinentes a Administração do CREF16/RN; 
2. Assessorar a Diretoria Geral, as demais Diretorias/Assessorias nos assuntos relacionados aos 

procedimentos Administrativos do CREF16/RN; 
3. Estabelecer procedimentos, métodos e rotinas e propor medidas que visem maior eficiência e 

produtividade no funcionamento administrativo do CREF16/RN; 
4. Zelar conjuntamente pelo cumprimento do horário de expediente dos empregados, comissionados e 

estagiários do CREF16/RN; 
5. Auxiliar na avaliação periódica do desempenho dos empregados e comissionados do CREF16/RN 

enviando relatório a Diretoria Geral para conhecimento e providências;  
6. Encaminhar a Secretária, a correspondência que for enviada à Presidência, para os despachos 

necessários; 
7. Contatar os fornecedores para as aquisições de material para o CREF16/RN em comum com o setor 

de Licitação e Financeiro, dando ciência à Diretoria Geral, que solicitará autorização do Presidente 
para a conclusão das compras e/ou serviços; 

8.  
9. Controlar os ofícios expedidos e recebidos, ofícios circulares, memorandos, cartas do CREF16/RN em 

consonância com a Secretária da Presidência;  
10. Receber, fazer triagem, e enviar a Secretária da Presidência a correspondência recebida no 

CREF16/RN, para o devido protocolo; 
11. Controlar a correspondência enviada e devolvida ao CREF16/RN, encaminhado aos devidos setores 

para conhecimento e providências; 
12. Separar e organizar as Cédulas de Identidade Profissionais e os Certificados de Credenciamentos das 

Pessoas Jurídicas para entrega nos formatos estabelecidos pelo CREF16/RN; 
13. Elaborar e/ou acompanhar o envio de malas diretas; 
14. Encaminhar, quando solicitado, relatórios ao Presidente e Conselheiros; 
15. Controlar material do almoxarifado do CREF16/RN, podendo designar empregados ou outros 

servidores para esta finalidade; 
16. Repassar aos empregados e comissionados responsáveis pela realização de pequenas compras, os 

valores confiados ao caixa interno (Suprimento de fundos) do CREF16/RN, bem como efetuar os 
lançamentos das despesas correspondentes em controle específico, e prestar conta à Diretoria 
Financeira;  

17. Controlar a entrada e saída dos materiais de uso diário de todo o pessoal do CREF16/RN; 
18. Pesquisar e emitir relatórios via Sistema Cadastral e Financeiro a situação dos Profissionais de 

Educação Física informando aos setores competentes para providências; 
19. Arquivar os documentos do CREF16/RN, após informar a quem interessar; 
20. Responsabilizar-se pela encadernação das Atas, Resoluções, Portarias, Ofícios, Ofícios Circulares, 

Livro Diário, Livro Razão e Balancetes, quando necessário; 
21. Responsabilizar-se pelo controle de Cédulas de Identidade Profissional e Certificados de 

Credenciamento das Pessoas Jurídicas, após minuciosa conferência dos documentos necessários 
junto as IES e MEC, e só depois encaminhar a Presidência para assinatura; 

22. Participar da Elaboração da Previsão Orçamentária do exercício, juntamente com a Presidência, 
Diretoria Financeira, Assessoria Contábil e Diretoria Geral, antes de ser levado ao Plenário; 

23. Fazer contatos com as empresas, para dinamizar os serviços prestados ao CREF16/RN resolvendo 
os problemas que possam dificultar o bom atendimento ao Profissional de Educação Física e as 
Pessoas Jurídicas registradas no Conselho;  

24. Conferir Registros de Pessoa Física e Pessoa Jurídica junto ao Sistema Spideware; 
25. Coordenar com os outros setores, o envio dos boletos de cobrança de anuidades de Pessoas Físicas 

e Pessoas Jurídicas, envolvendo todos os servidores, em prazos que não comprometam ao 
estabelecido em Resolução; 

26. Acompanhar a cobrança e recobrança das Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas do CREF16/RN feitas 
pela Diretoria Financeira e a Diretoria de Cobrança; 

27. Elaborar, analisar e coletar as assinaturas dos processos administrativos demandando-os à 
Presidência; 

28. Preparar e organizar, conjuntamente com a Assessoria de Comunicação, as cerimônias de entrega de 
Cédulas de Identidade Profissional e Certificado de Credenciamento de Pessoas Jurídicas; 

29. Controlar a entrada e saída das Cédulas de Identidade Profissional e dos Certificados de 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Credenciamento das Pessoas Jurídica; 
30. Realizar conjuntamente com os setores congêneres, a seleção e acompanhamento de estagiários para 

o CREF16/RN; 
31. Preparar a emissão de certificados para cursos, palestras e oficinas realizados pelo CREF16/RN;  
32. Preparar, com a Secretária da Presidência, a correspondência para postagem, e fazer o devido 

acompanhamento junto aos Correios; 
33. Receber e providenciar as soluções, do que for de sua competência, junto aos outros departamentos 

e setores do CREF16/RN; 
34. Solicitar a Presidência providências, junto ao CONFEF, de assuntos alheios a sua competência; 
35. Encaminhar relatório mensal da sua pasta a Diretoria Geral do CREF16/RN; 
36. Colaborar com a Diretoria Geral na elaboração anual do Relatório de Gestão, a ser encaminhado ao 

CONFEF e ao Tribunal de Contas da União. 



1.2.4 Descrição do Cargo: DIRETOR(A) FINANCEIRO(A) 

ESCOLARIDADE: Nível Superior 
CARGA HORÁRIA  
40 horas semanais 

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES 

1. Responsabilizar-se pela Diretoria Financeira do CREF16/RN; 
2. Realizar todas as operações envolvendo o Sistema Financeiro do CREF16/RN; 
3. Assessorar a Presidência do CREF16/RN, e a Diretoria Geral nos assuntos relacionados aos 

procedimentos e funcionamento de todo o setor financeiro; 
4. Realizar os Serviços Cartoriais; 
5. Providenciar e organizar todos os empenhos do CREF16/RN; 
6. Realizar pagamentos das compras e serviços realizados pelo CREF16/RN; 
7. Controlar, por meio de planilhas, todos os pagamentos efetuados pelo CREF16/RN;  
8. Auxiliar e dar suporte necessário ao Contador no que tange aos assuntos pertinentes à rotina de 

controle financeiro e contábil; 
9. Analisar exame técnico das contas, precedido pelo contador, emitindo parecer a Câmara de Controle 

e Finanças do CREF16/RN;   
10. Zelar pela qualidade da escrituração contábil, junto à empresa ou contador responsável pelos 

serviços Contábeis do CREF16/RN; 
11. Acompanhar os balancetes e confrontar os valores de receitas e despesas contabilizados, 

efetivamente movimentados, nas contas bancárias do CREF16/RN; 
12. Realizar levantamentos a partir dos dados fornecidos pelo Sistema Cadastral e Financeiro da 

Spiderware; 
13. Relacionar o movimento contábil para envio ao responsável pelos serviços Contábeis do 

CREF16/RN; 
14. Relacionar, a partir dos balancetes do CREF16/RN, as despesas realizadas mensalmente;  
15. Controlar os valores recebidos pelo CREF16/RN, através de boletos bancários; 
16. Preparar a conciliação bancária, com base nos extratos bancários e apresentar a Diretoria  Geral 

para acompanhamento da movimentação das contas junto à Presidência;  
17. Apurar mensalmente o resultado financeiro do CREF16/RN, através de quadros que demonstram a 

receita arrecadada e a despesa executada;  
18. Executar a cobrança e recobrança das Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas do CREF16/RN em 

conjunto com o setor responsável pela cobrança; 
19. Realizar as rotinas mensais (1º dia útil do mês) para atualização monetária do Sistema; 
20. Gerar as anuidades e multas por infração de Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas em parceria com 

a Diretoria de Cobrança; 
21. Gerenciar a movimentação bancária diariamente; 
22. Atualizar o Sistema Financeiro diariamente; 
23. Fazer ajustes, alterações, correções, inclusões, exclusões no Sistema Financeiro; 
24. Elaborar os documentos de encerramento do financeiro todo início de mês de acordo com as portarias 

do CONFEF; 
25. Em conjunto com a Diretoria de Orientação, Fiscalização e Cobrança acompanhar as revisões da 

frota de veículos próprios ou sob a responsabilidade do CREF16/RN, controlando documentação, 
revisões, multas etc.; 

26. Produzir toda a documentação para encerramento do exercício atendendo as portarias emanadas 
pelo CREF16/RN e/ou pelo CONFEF; 

27. Registrar baixas no Sistema Cadastral Financeiro; 
28. Efetuar o pagamento de pessoal (Empregados e Prestadores de serviços incluindo empresas); 
29. Acompanhar os contratos oriundos dos processos de licitações; 
30. Realizar compras, serviços e pagamentos, obedecendo aos 03 orçamentos para as compras em que 

a lei permitir em consonância com o setor de licitação; 
31. Fazer contatos com fornecedores (Certidões, preços, entrega, recolhimento de tributos e etc); 
32. Atestar notas fiscais; 
33. Fazer os lançamentos dos empenhos (procedimento realizado com o auxílio do Sistema Contábil); 
34. Organizar toda documentação de receita e despesa do CREF16/RN;  
35. Contribuir com a construção do Relatório Anual de Gestão a ser encaminhado ao CONFEF e ao 

Tribunal de Contas da União; 
36. Realizar a cobrança dos inadimplentes acompanhando a negociação e inscrição na dívida ativa 

juntamente com os setores de cobrança, jurídico e contábil,  
37. Auxiliar a Diretoria de Orientação, Fiscalização e Cobrança com informações referentes a débitos de 

Pessoas Físicas e Jurídicas; 



 

  

38. Elaborar, analisar e coletar as assinaturas dos processos financeiros demandando-os à Presidência; 
39. Auxiliar a Câmara de Controle e Finanças do CREF16/RN, fornecendo documentos para a elaboração 

de relatórios a serem apresentados ao Plenário; 
40. Solicitar à Diretoria Geral, treinamentos com a finalidade de melhorar a eficiência do seu trabalho e 

todo o setor, sempre que achar necessário; 
41. Elaborar, para encaminhamento ao CONFEF, os relatórios exigidos nos documentos oficiais do 

Sistema CONFEF/CREFs; 
42. Encaminhar relatório técnico mensal da sua pasta a Diretoria Geral do CREF16/RN; 
43. Colaborar com a Diretoria Geral na elaboração anual do Relatório de Gestão, a ser encaminhado ao 

CONFEF e ao Tribunal de Contas da União. 



1.2.5 Descrição do Cargo: DIRETOR(A) DE ORIENTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E COBRANÇA 

ESCOLARIDADE: Nível Superior 
CARGA HORÁRIA  
40 horas semanais 

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES 

1. Dirigir a Diretoria de Orientação, Fiscalização e Cobrança do CREF16/RN; 
2. Elaborar o planejamento de fiscalização com métodos que visem a melhoria, eficiência, eficácia e 

a racionalização nos procedimentos administrativos desta Diretoria;  
3. Organizar todo o horário de trabalho dos Agentes de Orientação e Fiscalização, designando-os 

para os diversos setores, inclusive para o interior do estado, providenciando a logística nos 
municípios onde ocorrerão as atividades de orientação e fiscalização; 

4. Supervisionar todas as tarefas desempenhadas pelos Agentes de Orientação e Fiscalização; 
5. Zelar pela distribuição e cumprimento dos horários de trabalho dos Agentes de Orientação e 

Fiscalização; 
6. Estabelecer procedimentos, métodos, rotinas e propor medidas que visem maior eficiência e 

produtividade na Fiscalização;  
7. Receber o material produzido nas atividades dos Agentes de Orientação e Fiscalização, fazer a 

triagem, manter contatos com os fiscalizados e/ou autuados buscando soluções de forma 
administrativas, resolvendo o que for de sua competência. Em seguida, encaminhar para os 
diversos setores aquilo que lhes competem para as providencias cabíveis; 

8. Receber, realizar a triagem e apurar as denúncias referentes a fiscalização de Pessoas Físicas e 
Jurídicas que chegarem ao CREF16/RN, tomando, e/ou encaminhando aos diversos setores para, 
as devidas providências. Antes, porém, buscando possíveis soluções administrativas para os 
casos; 

9. Prestar atendimento ao público, aos Profissionais de Educação Física, as Pessoas Jurídicas, 
presencialmente, por e-mail ou por telefone, nos assuntos pertinentes a atuação fiscalização; 

10. Fazer cumprir as atividades definidas no Manual de Orientação e Fiscalização e/ou as específicas 
do CREF16/RN; 

11. Acompanhar, com os Agentes de Orientação e Fiscalização, o lançamento de todos os autos de 
fiscalização no sistema Spidewere, tornando-os acessíveis aos setores correlatos; 

12. Participar de reuniões nos diversos setores do CREF16/RN, sempre que convocado pelo 
Presidente, principalmente no que se refere a orientação e fiscalização; 

13. Realizar palestras sobre Orientação e Fiscalização para Instituições Parceiras, pessoas jurídicas, 
Responsáveis Técnicos ou outros órgãos, sempre que delegado pela Presidência do CREF16/RN; 

14. Participar de cursos, treinamentos e palestras para sua qualificação profissional, em benefício da 
Orientação e Fiscalização e/ou para o crescimento do CREF16/RN, sempre que autorizado pela 
Presidência; 

15. Conduzir veículo de Propriedade ou sob a responsabilidade do CREF16/RN quando designado 
pela Presidência sempre no exercício de suas atividades junto a Orientação e Fiscalização; 

16. Acompanhar os Agentes de Orientação e Fiscalização, nos seus roteiros de trabalho sempre que 
necessário e/ou determinado pela Presidência;  

17. Acompanhar junto aos noticiários de rádios, jornais, revistas redes sociais, internet, assuntos 
referentes a intervenção do Profissional de Educação Física, tomando as providências onde está 
estiver sendo desrespeitada; 

18. Acompanhar os editais de concursos públicos conferindo a exigência do Registro Profissional, para 
as vagas de Educação Física, comunicando a Assessoria Jurídica, através da Presidência os 
casos em que não há essa exigência;  

19. Receber na Diretoria as demandas de fiscalização, atendendo as Pessoas Físicas e Jurídicas, por 
telefone, por e-mail ou presencialmente na sede do CREF16/RN, quando necessário; 

20. Organizar a fiscalização em todas as competições esportivas promovidas  e organizadas pelos 
órgãos públicos (estado e municípios), privados  e em todos os espaços do Rio Grande no Norte; 

21. Organizar a Orientação e Fiscalização em todos os Projetos Sociais Esportivos desenvolvidos 
pelos órgãos públicos ou privados que contenham atividades privativas do Profissional de 
Educação Física (NASF, CAPS, Academias da Terceira Idade, Academias das Praças etc.) 
garantindo o direito das crianças, adolescentes, adultos e idosos, serem atendidos nas atividades 
físicas e esportivas, ou de prevenção a saúde, por Profissionais de Educação Física;  

22. Organizar a Orientação e Fiscalização em todas as escolas públicas e privadas para garantir que 
a Educação Física Escolar seja orientada por Profissionais de Educação Física; 

23. Assessorar a Presidência do CREF16/RN, a Direção Geral, a Câmara de Orientação e Fiscalização 
nos assuntos relacionados aos procedimentos de Orientação e Fiscalização; 

24. Planejar e elaborar com os Agentes de Orientação e Fiscalização a fiscalização virtual do 



 

  

CREF16/RN; 
25. Elaborar mensalmente relatório técnico de prestação de contas das atividades da pasta, 

encaminhando ao Presidente da Câmara de Orientação e Fiscalização para apresentação em 
Plenário; 

26. Proceder com as cobranças das pessoas físicas e jurídicas inadimplentes, registradas junto ao 
CREF16/RN; 

27. Buscar, quando possível, a melhor forma de cobrança, qual seja, a de maior efetividade e menor 
custo administrativo; 

28. Coordenar e orientar as negociações financeiras das pessoas físicas e jurídicas inadimplentes, 
sempre zelando pela transparência e o bom relacionamento junto ao registrado; 

29. Proceder junto aos cadastros de proteção ao crédito e protestos em cartório, a inscrição das 
pessoas físicas e jurídicas inadimplentes junto ao CREF16/RN; 

30. Realizar as devidas baixas de débitos junto aos sistemas de acompanhamento de inadimplência, 
quando negociados e efetivamente pagos de acordo com a forma de negociação procedida; 

31. Acompanhar o funcionamento do sistema de informática respectivo ao setor; 
32. Proceder e acompanhar o envio e recebimento de correspondências relacionadas à cobrança 

administrativa e dívida ativa; 
33. Proceder e acompanhar o envio e recebimento de correspondências internas e externas 

relacionadas à defesa de pessoas físicas e jurídicas em face de cobranças; 
34. Coordenar a interface de informações desta Diretoria de cobrança junto ao setor de registro de 

pessoa física, registro de pessoa jurídica e de Orientação e fiscalização; 
35. Coordenar e Orientar a equipe de trabalho da Diretoria de Orientação, Fiscalização e Cobrança; 
36. Apresentar feedback aos seus superiores, sempre que solicitado; 
37. Instituir a cobrança de multas de acordo com o que estabelece as resoluções do Sistema 

CONFEF/CREFs; 
38. Informar ao Presidente da Câmara de Controle e Finanças, quando houver, assuntos que possam 

colaborar com o andamento dos seus trabalhos;   
39. Informar ao Presidente da Câmara do Orientação e Fiscalização, quando houver assuntos que 

possam colaborar com andamento dos seus trabalhos; 
40. Encaminhar relatório mensal da sua pasta ao Presidente do CREF16/RN ou sempre que solicitado; 
41. Colaborar com a Diretoria Geral na elaboração anual do Relatório de Gestão, a ser encaminhado 

ao CONFEF e ao Tribunal de Contas da União. 



1.2.6 Descrição do Cargo: DIRETOR(A) DE SECCIONAL 

 
 
 
 
  

ESCOLARIDADE: Nível Superior 
CARGA HORÁRIA  
40 horas semanais 

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES 

1. Auxiliar na construção de procedimentos e normas pertinentes a Administração do CREF16/RN; 
2. Receber e orientar todos os Profissionais de Educação Física e proprietários das pessoas jurídicas 

em assuntos referentes a documentação do Sistema CONFEF/CREFs; 
3. Fornecer os documentos para os registros de Pessoas Físicas e Jurídicas na Seccional;  
4. Orientar, presencialmente, por e-mail, por telefone ou por outro meio de comunicação, às pessoas 

a acessarem o site para o conhecimento da documentação do CREF16/RN; 
5. Receber, conferir, guardar e encaminhar a sede do CREF16/RN toda a documentação recebida 

na Seccional; 
6. Responsabilizar-se pelos empregados da Seccional, zelando pelo cumprimento do horário de 

expediente, enviando mensalmente documento comprobatório à Diretoria Geral do CREF16/RN; 
7. Responsabilizar-se por toda a correspondência recebida na Seccional, encaminhando com 

segurança à sede do CREF16/RN; 
8. Encaminhar, as solicitações de participação do Presidente em reuniões, eventos etc., à Secretária 

da Presidência, para as devidas providências de agendamento;  
9. Administrar o fundo de suprimentos, sob sua responsabilidade, prestando contas de acordo com 

as normas estabelecidas pelo CREF16/RN;  
10. Realizar pequenas compras emergenciais necessárias ao funcionamento da Seccional, fazendo 

uso do fundo de suprimentos, prestando contas conforme legislação pertinente; 
11. Auxiliar na avaliação periódica do desempenho dos empregados e comissionados da Seccional de 

Mossoró, em auxílio a Diretoria Geral;  
12. Controlar material do almoxarifado enviado pelo CREF16/RN à Seccional prestando contas 

periodicamente, atendendo a solicitação da Direção Geral;  
13. Pesquisar e estudar a documentação do Sistema CONFEF/CREFs, para atender dento das 

necessidades, aos Profissionais de Educação Física e Pessoas Jurídicas ou aqueles que 
procurarem estas informações na Seccional; 

14. Responsabilizar-se pelo controle de Cédulas de Identidade Profissional e Certificados de 
Credenciamento das Pessoas Jurídicas ou outros documentos enviados a Seccional de Mossoró; 

15. Realizar entrega de Cédulas de Identidade Profissional e Certificados de Credenciamento das 
Pessoas Jurídicas na Seccional de Mossoró; 

16. Participar de reuniões na sede atendendo a convocação do Presidente do CREF16/RN; 
17. Acompanhar os eventos realizados pelo CREF16/RN, atendendo a convocação; 
18. Encaminhar relatório mensal da sua pasta a Diretoria Geral do CREF16/RN; 
19. Colaborar com a Diretoria Geral na elaboração anual do Relatório de Gestão, a ser encaminhado 

ao CONFEF e ao Tribunal de Contas da União. 
20. Apresentar relatório anual da Seccional de Mossoró na Reunião do Plenário do CREF16/RN. 



1.2.7 Descrição do Cargo: ASSESSOR(A) ESPECIAL 

 
  

ESCOLARIDADE: Nível Superior 
CARGA HORÁRIA  
 

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES 

1. Redigir minutas de Resoluções, Portarias, atas, ofícios, memorandos, comunicação interna e 
externa e toda a documentação solicitada pela Diretoria; 

2. Redigir e /ou corrigir toda a documentação antes da publicação dos diários oficiais; 
3. Dirimir dúvidas da Diretoria CREF16/RN naquilo que lhe compete; 
4. Acompanhar, quando solicitado, o Plenário, a Diretoria, a Presidência e as Câmaras Regimentais, 

redigindo documentos necessários aos seus respectivos funcionamentos; 
5. Elaborar relatórios e preparar as apresentações da Diretoria CREF16/RN;  
6. Organizar e atualizar os contatos da Diretoria CREF16/RN; 
7. Colaborar com a confecção de documentos, relatórios e história do CREF16/RN; 
8. Colaborar com a ouvidoria e a alimentação do site do CREF16/RN; 
9. Fazer um elo entre a Diretoria, assessorias  
10. Receber, expedir e controlar os ofícios e correspondências da Diretoria CREF16/RN;  
11. Manter a Diretoria CREF16/RN atualizada dos encaminhamentos e decisões que precisam ser 

agilizadas;  
12. Integrar câmeras para execução de trabalhos de interesse do CREF16/RN; 
13. Reportar ao Diretor(a) Geral e a Presidência todos os fatos, que não sejam de sua alçada; 
14. Colaborar com a Secretaria nos eventos em que Diretoria CREF16/RN deverá participar;  
15. Preparar o material necessário para cada reunião Diretoria CREF16/RN; 
16. Identificar assuntos importantes para inclusão em Pauta de Reunião da Diretoria CREF16/RN; 
17. Redigir relatório e síntese de reuniões, atas, colocando-os em arquivo do CREF16/RN; 
18. Redigir correspondências e documentos à critério da Diretoria CREF16/RN; 
19. Acompanhar o cumprimento dos prazos e solicitações do CONFEF, da Câmara de Presidentes e 

dos Conselhos Regionais; 
20. Controlar entrada e saída de processos para a Diretoria CREF16/RN repassando-os a Secretária 

da Presidência para os procedimentos de praxe;  
21. Incumbir-se de outras atividades inerentes a sua área, conforme necessidade; 
22. Colaborar com a Diretoria Geral na elaboração anual do Relatório de Gestão, a ser encaminhado 

ao CONFEF e ao Tribunal de Contas da União. 



1.2.8 Descrição do Cargo: OUVIDOR(A) 

 

  

ESCOLARIDADE: Nível Superior 
CARGA HORÁRIA  
40 horas semanais 

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES 

1. Receber, registrar e analisar todas as demandas feitas pelos profissionais, por pessoas jurídicas 
e/ou em especial a população em geral, provendo informações aos órgãos do CREF16/RN, em 
seguida, deve decidir para qual área o problema será encaminhado e com quais solicitações 
objetivando soluções; 

2. Viabilizar um canal direto entre o CREF16/RN e o autor da reclamação, a fim de possibilitar 
respostas a problemas no tempo mais rápido possível; 

3. Receber e examinar sugestões, reclamações, elogios e denúncias dos cidadãos relativos aos 
serviços e ao atendimento prestados pelos diversos órgãos do CREF16/RN, dando 
encaminhamento aos procedimentos necessários para a solução dos problemas apontados, 
possibilitando o retorno aos interessados; 

4. Encaminhar aos diversos órgãos do CREF16/RN as manifestações dos cidadãos, acompanhando 
as providências adotadas e garantindo o retorno aos interessados; 

5. Elaborar pesquisas de satisfação dos usuários dos diversos serviços prestados pelos Órgãos do 
CREF16/RN; 

6. Apoiar tecnicamente e atuar com os diversos órgãos do CREF16/RN, visando à solução dos 
problemas apontados pelos reclamantes; 

7. Produzir e apresentar relatórios que expressem expectativas, demandas e nível de satisfação da 
sociedade e sugerir as mudanças necessárias, a partir da análise e interpretação das 
manifestações recebidas; 

8. Recomendar a instauração de procedimentos administrativos para exame técnico das questões e 
a adoção de medidas necessárias para a adequada prestação de serviço público, quando for o 
caso; 

9. Contribuir para a disseminação de formas de participação popular no acompanhamento e 
fiscalização dos serviços prestados pelo CREF16/RN; 

10. Aconselhar o interessado a dirigir-se à autoridade competente quando for o caso; 
11. Resguardar o sigilo referente às informações levadas ao seu conhecimento, no exercício de suas 

funções; 
12. Divulgar, através dos diversos canais de comunicação do CREF16/RN, o trabalho realizado pela 

Ouvidoria, assim como informações e orientações que considerar necessárias ao desenvolvimento 
de suas ações; 

13. Exercer outras atividades correlatas; 
14. Municiar os gestores responsáveis com informações que os auxiliem a pensar em novos processos 

e, se necessário, promover mudanças estruturais; 
15. Receber, examinar e encaminhar denúncias, reclamações, elogios, sugestões e outras solicitações 

referentes a procedimentos e ações do CREF16/RN.  
16. Manter independência funcional em relação aos demais departamentos e setores do CREF16/RN; 
17. Apontar possíveis falhas em processos e trazer insights relevantes para a gestão estratégica do 

CREF16/RN. 



1.2.9 FUNÇÕES GRATIFICADAS 

 
1.2.9.1 Descrição da Função: CHEFE DE REGISTRO E DOCUMENTO 

 

  

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais 

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES 

1. Auxiliar a Diretoria Administrativa na execução das suas tarefas; 
2. Responsabilizar-se por toda a documentação, desde a recepção até a entrega, das pessoas física e 

jurídicas que procuram o CREF16/RN; 
3. Responsabilizar-se pela montagem das Cédulas de Identidades dos Profissionais e Registro de 

Pessoas Jurídicas, encaminhar a secretaria da Presidência para os procedimentos de praxe;   
4. Efetuar registros de Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas e manter o cadastro atualizado;  
5. Emitir Cédulas de Identidade Profissional e Certificados de Credenciamento;  
6. Acompanhar a recepção e instrução de processos de registro de Pessoas Físicas e Jurídicas; 
7. Expedir declarações e certidões para Pessoas Físicas e Jurídicas; 
8. Incumbir-se de outras atividades inerentes a sua área, quando necessário. 



1.2.9.2 Descrição da Função: CHEFE DE EMPENHO 

 

  

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais 

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES 

1. Coordenar, em consonância com o setor de Licitação e a Diretoria Financeira, a administração 
financeira do CREF16/RN; 

2. Proceder com o empenho, liquidação e pagamento de todas as despesas realizadas pelo CREF16/RN; 
3. Responsabilizar-se pelo empenho das diárias, ajuda de custo, auxílio representação, gratificação por 

participação, ressarcimento de combustível por quilometro rodado de conselheiros, empregados, 
comissionados e todos aqueles autorizados pela Presidência; 

4. Assegurar a regular instrução dos processos de empenho, dando orientação às unidades 
administrativas sobres estes serviços; 

5. Apresentar ao Diretor Geral, ao final de cada exercício, o relatório das atividades de sua área de 
atuação, bem como plano de trabalho e de realização para o exercício subsequente; 

6. Proceder com o encaminhamento das informações de empenho para o Tribunal de Contas da União 
- TCU; 

7. Coordenar e executar as atividades de encaminhamento de informações em sistema próprio; 
8. Realizar treinamentos de aprimoramento e eficiência dos seus serviços junto ao CREF16/RN; 
9. Executar outras tarefas correlatas inerentes às responsabilidades da Chefia de Empenho, quando 

sugeridas pela Diretoria Geral do CREF16/RN. 



1.2.9.3 Descrição da Função: CHEFE DE FISCALIZAÇÃO 

 

  

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais 

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES 

1. Coordenar a análise dos dados sobre o comportamento do Agente de Fiscalização e Orientação junto 
a Diretoria de Orientação, Fiscalização e Cobrança, com o fim de dirigir a fiscalização e orientar ações 
contra incorreção, orientação e aplicação de multa junto as pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas; 

2. Acompanhar o mapa/roteiro de trabalho dos agentes de orientação e fiscalização, repassando a 
Diretoria para análise dos resultados; 

3. Orientar a execução das atividades dos Agentes de Orientação e Fiscalização, avaliando o controle 
de qualidade das fiscalizações;  

4. Receber relatório da ouvidoria referente as denúncias de exercício ilegal da Profissão, reclamações 
das abordagens dos Agentes de Orientação e Fiscalização, repassando a respectiva diretoria;  

5. Orientar o trabalho do Agente de Orientação e Fiscalização das normas adotadas pelo CREF16/RN, 
seguindo todas as suas leis e diretrizes. Parte do seu trabalho envolve também instruir, corrigir e 
multar; 

6. Acompanhar a evolução do trabalho através de mapeamento das atividades preestabelecidas para os 
Agentes de Orientação e Fiscalização, em toda a jurisdição do CREF16/RN; 

7. Sugerir a Diretoria, ações no intuito de minimizar a inadimplência de pessoas físicas e jurídicas;  
8. Promover estudos objetivando a quantidade e qualidade das fiscalizações realizadas pelo 

CREF16/RN; 
9. Executar outras tarefas relacionadas com o cargo a critério da Diretoria Orientação, Fiscalização e 

Cobrança. 



1.2.9.4 Descrição da Função: CHEFE DE RECURSOS HUMANOS 

 

  

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais 

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES 

1. Planejar, coordenar e supervisionar as atividades de recursos humanos do CREF16/RN abrangendo 
todos os subsistemas da área visando atrair mão-de-obra (recrutamento e seleção), retenção 
(remuneração e benefícios), motivação e desenvolvimento de pessoal (treinamento) bem como 
aspectos de administração de pessoal (folha de pagamento e obrigações trabalhistas) além da 
legislação pertinente visando manter os padrões de produtividade e qualidade do CREF16/RN; 

2. Manter-se atualizado em relação a novas técnicas e sistemas do mercado mediante pesquisas e 
estudos diversos abrangendo novos procedimentos, alterações na legislação e comportamento 
sindical. Contatar consultorias, órgãos públicos e entidades de classe para atualizar suas informações 
para benefício do CREF16/RN; 

3. Elaborar e avaliar periodicamente os relatórios gerenciais sobre o desempenho da área visando 
aprimorar ou desenvolver suas atividades; 

4. Atender Auditores, Fiscais, representantes sindicais para a solução de pendências administrativas ou 
negociações visando a adoção de novas atividades, alterações de sistemas de trabalho etc. Atender 
a fornecedores visando a aquisição ou substituição de serviços ou equipamentos para a área. 

5. Solicitar, anualmente, a viabilização de recursos para o desenvolvimento ou aquisição de projetos de 
RH para o CREF16/RN, submetendo à aprovação da Diretoria do CREF16/RN e acompanhar a 
alocação das despesas visando a manutenção dos limites estabelecidos; 

6. Desenvolver, eventualmente, novos projetos para implantação na área visando padrões de excelência 
nos sistemas adotados para o CREF16/RN; 

7. Supervisionar as pessoas entre os órgãos do CREF16/RN; 
8. Executar outras tarefas relacionadas com o cargo a critério da Diretoria Geral. 



1.2.9.5 Descrição da Função: CHEFE DE PATRIMÔNIO 

 

  

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais 

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES 

1. Coordenar, administrar e auxiliar no gerenciamento dos materiais permanentes e de consumo no 
âmbito do CREF16/RN; 

2. Implantar, de modo padronizado, o conjunto de princípios e procedimentos destinados à gestão 
patrimonial, compreendendo o seu registro, tombamento, controle e movimentação; 

3. Coordenar e supervisionar os serviços de recebimento, conferência, guarda e distribuição de bens 
permanentes no âmbito do CREF16/RN; 

4. Efetuar o tombamento patrimonial dos bens do CREF16/RN; 
5. Extrair, conferir e encaminhar relatórios, comunicando as alterações no sistema patrimonial para o 

correspondente registro contábil; 
6. Manter atualizado os Termos de Responsabilidade de uso de bens patrimoniais; 
7. Emitir os relatórios mensais de almoxarifado do CREF16/RN e o relatório de bens patrimoniais do 

CREF16/RN, encaminhando os mesmos à contabilidade; 
8. Receber e conferir os materiais recebidos e atestar as respectivas notas fiscais, quando se tratar de 

bens de sua competência; 
9. Receber, conferir ou solicitar a conferência pelo requisitante, e distribuir os materiais de consumo 

solicitados pelos departamentos e setores do CREF16/RN; 
10. Controlar as necessidades de aquisição de material de consumo para fins de reposição de estoque, 

bem como solicitar sua aquisição à Diretoria Geral do CREF16/RN, mantendo o controle dos estoques 
mínimos; 

11. Orientar os requisitantes e fiscais quanto ao correto recebimento e conferência de material, para fins 
de realização de ateste de nota fiscal ou pedidos de correção ao fornecedor junto ao CREF16/RN; 

12. Atender às solicitações de outros órgãos do CREF16/RN no que tange à sua área de atuação; 
13. Operacionalizar os sistemas de gestão internos e externos do CREF16/RN; 
14. Acompanhar e controlar as atividades desenvolvidas por cargos e/ou funções vinculadas à sua chefia; 
15. Executar outras tarefas relacionadas com o cargo a critério da Diretoria Geral. 



1.2.9.6 Descrição da Função: CHEFE DE LICITAÇÃO 

 

 

 

 

 

  

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais 

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES 

1. Receber o processo administrativo da licitação, verificar se está em conformidade com os 
procedimentos do CREF16/RN; 

2. Articular-se com os departamento e setores do CREF16/RN, a fim de adequar convenientemente toda 
a documentação; 

3. Escolher a modalidade e tipo da licitação, assim como, o regime de execução da contratação a ser 
utilizada do CREF16/RN; 

4. Autuar o processo e registrar no sistema Spideware - SPW;  
5. Preparar e compilar o edital com a minuta do contrato, termo de referência ou projeto básico e demais 

anexos; 
6. Pré-analisar o edital para o setor jurídico; 
7. Agendar a data da licitação; 
8. Solicitar a publicação do aviso da licitação para o setor responsável; 
9. Sugerir a comissão que conduzirá a sessão pública; 
10. Numerar as páginas e elaborar termos de abertura e encerramento de volume; 
11. Registrar a movimentação e a situação dos processos em andamento no sistema; 
12. Julgar todos os recursos em primeira instância e subir os autos; 
13. Elaborar o cadastro de empresas, verificar, separar e despachar a documentação para o crivo de cada 

setor competente, assim como, emitir o Certificado de Registro Cadastral (CRC); 
14. Planejar, dirigir, coordenar e executar as licitações na forma da legislação pertinente, das normas 

internas e de acordo com a dotação orçamentária do CREF16/RN, para a contratação de serviços de 
fornecimento de materiais e equipamentos; 

15. Deliberar atos administrativos, padronizar procedimentos, determinar controles internos; 
16. Preparar os documentos dos processos de contratação direta (dispensa e inexigibilidade); 
17. Elaborar a fundamentação das contratações diretas; 
18. Realizar cotação de preços dos processos licitatórios; 
19. Realizar pregão eletrônico; 
20. Conduzir as sessões públicas; 
21. Encaminhar relatório mensal da sua pasta ao Presidente do CREF16/RN ou sempre que solicitado; 
22. Colaborar com a Diretoria Geral na elaboração anual do Relatório de Gestão, a ser encaminhado ao 

CONFEF e ao Tribunal de Contas da União. 



2 ANEXO II - FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO CREF16/RN 
 

Nome do empregado:  

Cargo:  Departamento:  

Admissão: Avaliador:  

DATA DA AVALIAÇÃO: 

CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO 

Ao realizar a avaliação, procure ser objetivo e imparcial, analisando meticulosamente o desempenho do 
colaborador.  

Cada um dos itens componentes das dimensões expressas no formulário de avaliação, deverá ser 
pontuado de 1 a 4, de formas que cada dimensão será pontuada com o máximo de 20 pontos. 

(1) = Desempenho INSUFICIENTE: Não atendeu ao exigido  

(2) = Desempenho REGULAR: Atendeu parcialmente ao exigido 

(3) = Desempenho BOM: Atendeu ao exigido   

(4) = MUITO BOM: Atendeu muito bem ao exigido  

As pontuações atribuídas para cada dimensão, deverão ser justificadas. 

 

DIMENSÃO 1: Apresentação e Postura Profissional 
Avalia a conduta ética, cumprimento das metas e tarefas estabelecidas, permanência no local de trabalho, 
apresentação e postura no ambiente de trabalho (Max. de 20,0 pontos – 4 para cada item) 

ITENS AVALIADOS NOTA 

1) Cumprimento das normas internas  

2) Zelo na organização do ambiente de trabalho e da produção  
3) Comportamento adequado no ambiente de trabalho  

4) Vestimenta adequada no ambiente de trabalho  
5) Zelo com o material e equipamentos do CREF16/RN  

TOTAL  

JUSTIFICATIVA: 
 

DIMENSÃO 2: Atitudes Pessoais  
Avalia características técnicas, pessoais e profissionais, pontualidade, regularidade de comparecimento, 
disciplina, além da iniciativa e criatividade no desempenho da função  
(Max de 20,0 pontos – 4 para cada item) 

ITENS A SEREM AVALIADOS NOTA 

1) Disponibilidade para entender e aceitar inovações no ambiente de trabalho  
2) Qualidade na prestação do serviço e cumprimento dos prazos  

3) Comparecimento e pontualidade  
4) Trabalho em equipe  
5) Demonstração de liderança  

TOTAL  
JUSTIFICATIVA 
 

DIMENSÃO 3: Interesse e Conhecimento 
Avalia a capacidade para apreensão sistêmica do trabalho, visão crítica dos seus pontos importantes, 
primando pela execução das atividades com qualidade e nos prazos estabelecidos (Max de 20,0 pontos 
– 4 para cada item) 

ITENS A SEREM AVALIADOS NOTA 

1) Conhecimento da função exercida e respectivas obrigações   

2) Apresentação de soluções para melhoria da gestão  

3)Apresentação de soluções para lacunas ou gargalos do setor  

4) Busca permanente pelo aperfeiçoamento e qualificação profissional  
5) interesse e dedicação à atividade exercida  



TOTAL  

JUSTIFICATIVA 
 

DIMENSÃO 4: Relacionamento Interpessoal- 

Capacidade para tratar o público, os subordinados, os superiores e seus pares com atenção e urbanidade, 

cooperando para o trabalho em equipe e a solução de conflitos (Max de 20,0 pontos – 4 para cada item) 

ITENS A SEREM AVALIADOS NOTA 

1) Relacionamento entre membros do setor  

2) Relacionamento com colaboradores hierarquicamente superiores  
3) Relacionamento com colaboradores hierarquicamente inferiores  
4) Respeito as condições hierárquicas  
5) Cooperação para resolução de conflitos e auxílio a outros colaboradores  

JUSTIFICATIVA 
 

DIMENSÃO 5: Capacidade de Comunicação. 

Avalia a capacidade de se comunicar por meios oral e escrito com correção, clareza e adequação ao 

ambiente e contexto considerado (Max de 20,0 pontos – 4 para cada item) 

ITENS A SEREM AVALIADOS NOTA  

1) Capacidade de comunicação oral e escrita  
2) Uso de linguagem adequada   
3) Tom de voz apropriado para o local de trabalho  
4) Expressa com clareza e objetividade sua opinião  
5) Domínio dos meios informáticos e tecnologia  

JUSTIFICATIVA 
  

TOTAL DE PONTOS:  

1. Orientações ao colaborador 

 

 

 

 
2. Registro de intercorrências e parecer do avaliador  

 
 

 

 

3. Observações do avaliado  

 

 

 
 

4. Classificação do empregado avaliado 

(  ) insuficiente: 0 a 49 
pontos 

(  ) Regular: 50 a 69 
pontos  

 (  ) Bom 70 a 84  
pontos 
 

(  ) Muito Bom: 85 a 100 
pontos 

Assinatura avaliador:  

 

Assinatura avaliado: 
 

 
 
 
 
  



3 ANEXO III - FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DOS EMPREGADOS EM EXPERIÊNCIA 
 
NOME:______________________________________________________________________ 
CARGO:_____________________________________________________________________ 
PERÍODO AVALIADO: _________________________________________________________ 
NOME DO AVALIADOOR_______________________________________________________ 

DIMENSÃO I - ASSIDUIDADE: Avalia a frequência, 
pontualidade e permanência no local de trabalho (Max 
de 10,0 pontos – 2,5 para cada item) 

Conceito do Avaliador 

Compareceu regularmente ao trabalho.  

Foi pontual.  

Permaneceu no local de trabalho durante o expediente.  

Foi dedicado ao trabalho e evitou interrupções e/ou 
interferências prejudiciais. 

 

Total:  

Justificativa  

DIMENSÃO II – DISCIPLINA: Avalia o cumprimento das 
normas estabelecidos e o comportamento (Max de 10,0 
pontos – 2,5 para cada item) 

Conceito do Avaliador 

Ajusta-se a situações ambientais e rotinas 
estabelecidas.  

 

É cuidadoso com o material e patrimônio do CREF16  

Cumpre as normas institucionais, orientações e 
determinações dos seus superiores 

 

Atende a todos, sem distinção, com cortesia.  

Total:  

Justificativa 

DIMENSÃO III - INICIATIVA: Avalia a capacidade de 
iniciar ações, apresentar ideias, a independência e 
autonomia na atuação (Max de 10,0 pontos – 2,5 para 
cada item) 

Conceito do Avaliador 

Soluciona os problemas do cotidiano.   

Procura conhecer a estrutura e funcionamento do 
CREF16.  

 

Encaminha correta e adequadamente os assuntos que 
fogem à sua competência.  

 

Coloca-se à disposição da equipe, espontaneamente, 
para realizar novas tarefas e auxiliar os demais colegas 
da equipe. 

 

Total:  

Justificativa  

DIMENSÃO IV - PRODUTIVIDADE – Avalia o 
rendimento compatível com as condições de trabalho e 
qualidade do serviço na execução de atividades (Max 
de 10,0 pontos – 2,5 para cada item) 

Conceito do Avaliador 

Sabe expressar sua opinião com clareza e objetividade  

Executa as tarefas segundo as prioridades e aproveita 
eventual disponibilidade de forma producente. 

 

Cumpre com eficiência as tarefas designadas pela 
Supervisão, inclusive sob pressão. 

 



Apresenta trabalhos com qualidade e realiza as tarefas 
com dinâmica. 

 

Total:  

Justificativa  

DIMENSÃO V – RESPONSABILIDADE: Avaliou o 
cumprimento de suas atribuições dentro dos prazos e 
condições estabelecidas, a conduta moral e a ética 
profissional (Max de 10,0 pontos – 2,5 para cada item) 

Conceito do Avaliador 

Realiza as tarefas dentro dos prazos e condições 
estabelecidas, demonstrando comprometimento com o 
desempenho de sua função. 

 

Apresenta trabalhos confiáveis, advindos de fontes de 
pesquisa seguras. 

 

Busca solucionar as dificuldades de trabalho antes de 
procurar ajuda. 

 

Demonstra conduta moral e ética profissional 
compatíveis com a relevância do cargo que ocupa. 

 

Total:  

Justificativa 
 

Pontuação Final obtida  

 


