
 

PORTARIA CRESS Nº 2084/2021 

Cria a função gratificada de 
coordenador/a técnico/a e 
coordenador/a administrativo/a na 
forma do Regimento do Conjunto 
CFESS/CRESS e dá outras 
providências. 

A Presidente do Conselho Regional de Serviço Social – CRESS 11ª 
Região, no uso de suas atribuições legais e regimentais; 

 
Resolve: 

Art.1º. Criar as funções gratificadas de coordenador/a técnico/a e 
coordenador/a administrativo/a e estabelecer os procedimentos a serem 
observados para a indicação, nomeação e designação de ocupantes destas 
funções gratificadas, sendo que haverá uma gratificação de R$ 1.500,00 (hum 
mil e quinhentos reais) recebido pelo/a empregado/a ocupante destas funções. 

Art. 2º. As nomeações e designações para ocupação das funções 
gratificadas de coordenador/a técnico/a e coordenador/a administrativo/a serão 
efetuadas após a aprovação em processo seletivo interno. 

Art. 3º. São requisitos mínimos para a ocupação das funções de 
coordenador/a técnico/a coordenador/a administrativo/a: 

I – Ser empregado/a concursado/a, em efetivo exercício na 
autarquia há mais de três anos. 

Art. 4º. Além do disposto no art. 3º, os interessados à ocupação dos 
cargos atenderão, no mínimo, a um dos seguintes critérios específicos: 

I – Para o cargo de coordenador/a técnico/a: 

I.1 Ter formação em Serviço Social e estar regularmente 
inscrito/a no CRESS-PR 

II – Para o cargo de coordenador/a administrativo/a: 

I.1 Ter formação superior em administração de empresas, 
ciências contábeis, secretariado executivo ou gestão empresarial. 

I.2 Ocupar o cargo de Assistente Administrativo do CRESS/PR 
em período não inferior a 3 anos. 

Parágrafo único – A autarquia, no edital de seleção, poderá estabelecer 
critérios objetivos de seleção e pontuação para a escolha daquele/a que 
melhor atende aos requisitos para o cargo, inclusive aplicar provas escritas e 
entrevistas. 



 

Art. 5º. O processo de nomeação ou designação para cargos ou funções 
em comissão, será constituído dos seguintes elementos: 

I - Aprovação em processo seletivo interno; 

II - Assinatura de termo aditivo ao contrato; 

Art. 6º. As nomeações e designações para os cargos em questão são 
em caráter precário, podendo a qualquer tempo a diretoria determinar o retorno 
do/a empregado/a à sua função original, e retirada da gratificação, bem assim 
extinguir estas funções desde que haja interesse da administração. 

Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 

 
 

Curitiba, 03 de maio de 2020. 
 
 

 

Atenciosamente. 

 

 

 

Andrea Luiza Curralinho Braga 
A.S. 4570 – CRESS 11ª Região 

Presidente 


