
 
 
 
 

 

Assessora de Comunicação

Assistente Administrativo 
Assessoria de Comunicação

DESCRIÇÃO DE CARGO 
 

Cargo: Assistente Administrativo Lotação: Assessoria de Comunicação 

Especificação: Cargo Efetivo Última Alteração: 19/09/2019 

 

HIERARQUIA 

 
  

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Executar atividades no âmbito administrativo, relacionadas a desenvolvimento de conteúdo gráfico e audiovisual 
para util ização nos meios de comunicação do CRMV-PR, divulgando em nível local, regional e/ou nacional as 
atividades, informações e ações do CRMV-PR e ainda desenvolver atividades relacionadas à ouvidoria e ao serviço de 
informação/atendimento ao cidadão. 

 

RESPONSABILIDADES 
Gerais a todos os Assistentes Administrativos: 
1 Prestar atendimento pessoal e telefônico ao público 
2 Conferir documentos e processos 
3 Requisitar materiais para a seção 
4 Redigir ofícios e despachos 
5 Digitalizar documentos e processos 
6 Fazer parte de comissões, quando designados por normas específicas 
7 Manter-se informado sobre resoluções do CFMV e demais legislações pertinentes 
8 Operar sistemas informatizados específicos do CRMV-PR 
9 Encaminhar e instruir processos administrativos 

10 Enviar, receber e responder e-mails  
11 Organizar arquivos diversos e materiais para reuniões e eventos 
12 Atuar na gestão e fiscalização de contratos diversos 
13 Fazer serviços externos conforme necessidade da área ou do CRMV-PR 
14 Zelar pelos bens patrimoniais do CRMV-PR 

15 
Instruir processos de pagamento pertinentes à área, contendo a documentação necessária (nota fiscal, 
certidões de regularidade, etc.) e encaminhar para pagamento 

16 Prestar apoio em eventos, conforme necessidade da área ou do CRMV-PR 
17 Executar outras atividades correlatas em sua área de atuação, de acordo com necessidade do conselho 
Assessoria de Comunicação: 
1 Elaborar ofícios, despachos, acompanhar prazos e dar andamento aos processos da seção 

2 
Desenvolver e acompanhar processos de compras e contratação de serviços relacionados à área (pesquisas, 
elaboração de termo de referência, orçamentos, etc.) 

3 Efetuar levantamento, negociações e acompanhamento com fornecedores  
4 Prestar atendimento telefônico e presencial a fornecedores  
5 Colaborar na revisão de materiais, textos, etc. 
6 Atualizar os canais de comunicação do CRMV-PR (website, portal da transparência, redes sociais, etc.) 



 
 
 
 

 

7 
Conhecer e administrar as funcionalidades do website em geral, bem como solicitar e acompanhar alterações 
junto à empresa contratada 

8 
Executar atividades na ferramenta de eventos do website (formulários de inscrição, pesquisas de satisfação e 
l iberação de certificados) 

9 Organizar e preparar transmissões que envolvam equipamento de videoconferência 

10 
Auxil iar na realização, organização, divulgação e cobertura de eventos conforme necessidade da área e do 
CRMV-PR 

Conteúdo Gráfico e Audiovisual: 
1 Desenvolver conteúdo gráfico para os veículos de comunicação e redes sociais do CRMV-PR 
2 Produzir e editar conteúdo audiovisual 

3 
Produzir artes em tamanhos e formatos diversos para atender às necessidades de identidade visual do CRMV-
PR (placas, portas, carros, folders, banners, crachás, etc.) 

4 Criar logomarcas para eventos e datas específicas, conforme demanda 

5 
Diagramar documentos/arquivos em geral (boletim online, boletim interno, relatório de gestão, revista, 
folder, banner, manuais, etc.) 

6 
Editar e formatar via software de documentos em geral (autos de infração, anotação de responsabilidade 
técnica, certificados, etc.) 

7 Produzir e editar de código html para e-mail marketing 
8 Realizar o envio das comunicações em geral por e-mail marketing (boletins, informativos, newsletter, etc.) 
9 Controlar relatórios de envio do e-mail marketing 

10 Controlar relatórios de acesso ao site, revista e redes sociais 
11 Realizar cobertura e edição fotográfica em geral 
Ouvidoria e Atendimento/Informação ao Cidadão: 
1 Conhecer e orientar o CRMV-PR nos itens necessários ao atendimento à Lei de Acesso à Informação (LAI) 
2 Acompanhar as alterações e orientar o CRMV-PR quanto às legislações correlatas à Lei de Acesso à Informação 
3 Operar os sistemas informatizados específicos do CRMV-PR para ouvidoria e atendimento ao cidadão 

4 
Receber e atender solicitações referentes à ouvidoria e atendimento ao cidadão via sistemas disponibilizados, 
e-mail, telefone, redes sociais oficiais do CRMV-PR e presencialmente 

5 Receber, analisar, solicitar e/ou encaminhar e acompanhar respostas de solicitações recebidas 

6 
Auxil iar na identificação e propor melhorias e mudanças necessárias para a otimização do atendimento às 
demandas da sociedade 

7 
Realizar o controle mensal de dados da ouvidoria e do atendimento ao cidadão, em planilha, com informações 
detalhadas para prestação de contas 

8 
Coletar dados das áreas para divulgação interna e externa da Carta de Serviços ao Cidadão, procedendo às 
atualizações dos dados sempre que necessário 

9 
Atender às demais atribuições inerentes à ouvidoria e ao atendimento ao cidadão, definidas em portaria 
específica do CRMV-PR 

 

GRAU DE AUTONOMIA E COMPLEXIDADE 
Nível do Cargo 

Jr Pl Sn 
Possui pouca autonomia para execução de tarefas de apoio dentro da área de atuação, 
envolvendo atividades operacionais de baixa complexidade, com pequenas variações, 
dentro do seu nível hierárquico.  

x   

Possui relativo grau de autonomia para execução de tarefas de apoio dentro da área de 
atuação, envolvendo atividades operacionais de média complexidade, com certa 
diversificação, pertencente ao seu nível hierárquico. 

 x  

Possui autonomia para execução de tarefas de apoio dentro da área de atuação, 
envolvendo atividades operacionais classificadas como de alta complexidade, com 
diversificações abrangentes, pertencente ao seu nível hierárquico. 

  x 

 

FORMAÇÃO 
Necessária Desejável 

Ensino médio completo  
 

EXPERIÊNCIA 



 
 
 
 

 

Jr Pl Sn 

Mínima de 6 meses na área de 
atuação 

Preferencialmente de 2 anos na 
instituição e/ou 2 anos na área de 

atuação 

Preferencialmente de 4 anos na 
instituição e/ou 4 anos na área de 

atuação 
 

CONHECIMENTO / TREINAMENTO 
Nível do 

Cargo 
B I A 

 

1 Informática (editor de texto, planilha eletrônica, apresentações, internet, e-mail) 
Jr x   
Pl  x  
Sn   x 

 

2 Sistemas de gestão do website e das redes sociais 
Jr  x  
Pl  x  
Sn   x 

 

3 Sistemas de ouvidoria e atendimento ao cidadão 
Jr x   
Pl  x  
Sn   x 

 

4 Softwares de edição de imagens e de edição de vídeos 
Jr x   
Pl  x  
Sn   x 

 

5 Lei de Acesso à Informação e legislações correlatas 
Jr x   
Pl  x  
Sn   x 

 

 

* Legenda: B-Básico  /  I-Intermediário  /  A-Avançado 

 
HABILIDADES / ATITUDES 

Competências Específicas da Função Competências do Nível Hierárquico 
Atualização  Comunicação 
Dinamismo Foco no cliente 
Criatividade Organização 
 Proatividade 
 Relacionamento interpessoal 

 



 
 
 
 

 

Supervisor da 
Assessoria Jurídica

Advogado

DESCRIÇÃO DE CARGO 
 

Cargo: Advogado Lotação: Assessoria Jurídica 

Especificação: Cargo Efetivo Última Alteração: 19/09/2019 

 
HIERARQUIA 

 
 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Realizar atividades jurídicas e promover a defesa dos interesses do CRMV-PR, nas diversas áreas, envolvendo 
acompanhamento de ações judiciais, procedimentos administrativos, elaboração de petições, de pareceres, de 
estudos de natureza jurídica, elaboração de teses, de modo a garantir que todos os procedimentos sejam realizados 
com a estrita observância dos princípios e normas da legislação vigente e prazos estabelecidos, conforme as diretrizes 
do CRMV-PR. 

 
RESPONSABILIDADES 

1 Prestar atendimento pessoal e telefônico ao público 
2 Conferir documentos e processos 
3 Requisitar materiais para a seção 
4 Redigir ofícios e despachos 
5 Digitalizar documentos e processos 
6 Fazer parte de comissões, quando designados por normas específicas 
7 Manter-se informado sobre resoluções do CFMV e demais legislações pertinentes 
8 Operar sistemas informatizados específicos do CRMV-PR 
9 Encaminhar e instruir processos administrativos 

10 Enviar, receber e responder e-mails 
11 Organizar arquivos diversos e materiais para reuniões e eventos 
12 Atuar na gestão e fiscalização de contratos diversos 
13 Fazer serviços externos conforme necessidade da área ou do CRMV-PR 
14 Zelar pelos bens patrimoniais do CRMV-PR 

15 
Instruir processos de pagamento pertinentes à área, contendo a documentação necessária (nota fiscal, 
certidões de regularidade, etc.) e encaminhar para pagamento 

16 Prestar apoio em eventos, conforme necessidade da área ou do CRMV-PR 
17 Executar outras atividades correlatas em sua área de atuação, de acordo com necessidade do conselho 

18 
Prestar serviços jurídicos nas diversas áreas do direito, como administrativa, cível, constitucional, comercial, 
penal, tributária, financeira e trabalhista 

19 
Elaborar acórdãos, decisões, circulares, contratos, convênios, instruções normativas, procurações, 
memorandos, orientações, pareceres, portarias, resoluções e demais documentos administrativos 

20 
Acompanhar ações judiciais nas Justiças Comum e Especializada na região e em outros estados (propositura e 
defesas de ações), adotando as medidas processuais cabíveis 

21 
Acompanhar e defender os interesses do CRMV-PR nas ações judiciais julgadas em grau de recurso, junto aos 
Tribunais de Segundo Grau e aos Tribunais Superiores, inclusive mediante sustentação oral 



 
 
 
 

 

22 
Acompanhar e subsidiar os procedimentos administrativos internos (fiscalização, ético-profissionais, 
inscrição/cancelamento de pessoas físicas e jurídicas, consultas de profissionais à legislação da classe, e 
disciplinares relativos ao conselho) e procedimentos l icitatórios  

23 
Acompanhar procedimentos administrativos em órgãos da Administração Pública Federal, Estadual e 
Municipal  

24 
Examinar e emitir parecer jurídico sobre a legalidade dos acordos, ajustes, circulares, contratos, convênios, 
decretos, doações, editais, leis, l icitações, portarias, resoluções e outros semelhantes  

25 
Participar de reuniões administrativas quanto aos atos inerentes à defesa e a conservação dos direitos e 
interesses do CRMV-PR 

26 Prestar informações aos executados ou devedores sobre o andamento de processos judiciais e administrativos 
27 Efetuar o pagamento de custas processuais e distribuir dívidas ativas 
28 Providenciar abertura de conta corrente e/ou poupança para pagamentos judiciais diversos 

 

GRAU DE AUTONOMIA E COMPLEXIDADE 
Nível do Cargo 

Jr Pl Sn 
Possui autonomia limitada para acompanhar, planejar e/ou executar procedimentos pré-
estabelecidos, envolvendo atividades de baixa complexidade, operacionais e de apoio, 
com pequenas variações, dentro do seu nível hierárquico. 

x   

Possui relativo grau de autonomia para propor melhoria nos processos, acompanhar, 
planejar e/ou executar procedimentos pré-estabelecidos, envolvendo atividades de média 
complexidade, especializadas, com certa diversificação, dentro do seu nível hierárquico. 

 x  

Possui autonomia para propor melhoria nos processos, acompanhar, planejar e/ou 
executar procedimentos pré-estabelecidos, envolvendo atividades de alta complexidade e 
alta especialização, com diversificações consideráveis, pertencente ao seu nível 
hierárquico. 

  x 

 

FORMAÇÃO 
Necessária Desejável 

Ensino superior completo em Direito com OAB 
Pós-graduação, preferencialmente especialização em 
direito tributário, administrativo, processual civil, 
constitucional ou financeiro.  

 
EXPERIÊNCIA 

Jr Pl Sn 

Mínima de 6 meses na área de 
atuação 

Preferencialmente de 2 anos na 
instituição e/ou 2 anos na área de 

atuação 

Preferencialmente de 4 anos na 
instituição e/ou 4 anos na área de 

atuação 
 

CONHECIMENTO / TREINAMENTO 
Nível do 

Cargo 
B I A 

 

1 
Informática (editor de texto, planilha eletrônica, apresentações, internet, 
e-mail) 

Jr  x  
Pl   x 
Sn   x 

 

2 Legislação do sistema CFMV/CRMVs 
Jr x   
Pl  x  
Sn   x 

 

3 Sistemas eletrônicos de processos administrativos 
Jr x   
Pl  x  
Sn   x 

 

4 Sistemas eletrônicos de processos judiciais 
Jr  x  
Pl  x  
Sn   x  

 



 
 
 
 

 

5 Técnicas de redação e oratória  
Jr  x  
Pl   x 
Sn   x 

 

* Legenda: B-Básico  /  I-Intermediário  /  A-Avançado 

HABILIDADES / ATITUDES 
Competências Específicas da Função Competências do Nível Hierárquico 

Confidencialidade Capacidade de análise 
 Capacidade de persuasão 
 Capacidade de investigação 
 Comunicação 
 Planejamento 
 Responsabil idade 

 
 



 
 
 
 

 

Supervisor da Assessoria 
Jurídica

Assistente Administrativo 
Assessoria Jurídica

DESCRIÇÃO DE CARGO 
 

Cargo: Assistente Administrativo Lotação: Assessoria Jurídica 

Especificação: Cargo Efetivo Última Alteração: 19/09/2019 

 
 

HIERARQUIA 
 
  

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Executar atividades no âmbito administrativo, assegurando o cumprimento das demandas processuais e 
administrativas, dos prazos legais, e coletando informações e documentos necessários para as devidas 
movimentações processuais, a fim de garantir um serviço ágil  e de qualidade, conforme as diretrizes do CRMV-PR. 

 

RESPONSABILIDADES 
Gerais a todos os Assistentes Administrativos: 
1 Prestar atendimento pessoal e telefônico ao público 
2 Conferir documentos e processos 
3 Requisitar materiais para a seção 
4 Redigir ofícios e despachos 
5 Digitalizar documentos e processos 
6 Fazer parte de comissões, quando designados por normas específicas 
7 Manter-se informado sobre resoluções do CFMV e demais legislações pertinentes 
8 Operar sistemas informatizados específicos do CRMV-PR 
9 Encaminhar e instruir processos administrativos 

10 Enviar, receber e responder e-mails 
11 Organizar arquivos diversos e materiais para reuniões e eventos 
12 Atuar na gestão e fiscalização de contratos diversos 
13 Fazer serviços externos conforme necessidade da área ou do CRMV-PR 
14 Zelar pelos bens patrimoniais do CRMV-PR 

15 
Instruir processos de pagamento pertinentes à área, contendo a documentação necessária (nota fiscal, 
certidões de regularidade, etc.) e encaminhar para pagamento 

16 Prestar apoio em eventos, conforme necessidade da área ou do CRMV-PR 
17 Executar outras atividades correlatas em sua área de atuação, de acordo com necessidade do conselho 
Assessoria Jurídica: 
1 Encaminhar pedidos de certidões da Junta Comercial e de propriedade de bens dos executados 
2 Lançar dados, preparar processos judiciais e protocolar petições 
3 Auxil iar na elaboração de demonstrativos de débitos inscritos em dívida ativa e distribuídos judicialmente 
4 Providenciar a remessa de correspondências e de autos 

5 
Levantar custos, despesas processuais e honorários advocatícios, devidos pelo CRMV-PR, bem como prepará-
los em sistema próprio (SEI) e encaminhá-los para pagamento após a conferência e assinatura do advogado, 
quando cabível 

6 Preparar processos para distribuição de dívida ativa em sistema apropriado 



 
 
 
 

 

7 Encaminhamento de pedidos de parcelamento para suspensão de processos judiciais 
8 Diligenciar carga de processos e busca de documentos nas diversas comarcas ou subseções judiciárias 
9 Diligenciar providências em processos administrativos oriundos da plenária 

10 Buscar dados cadastrais de partes em processos judiciais 
11 Elaborar planilhas de débitos para instrução processual 
12 Elaborar cálculos para verificação de depósitos judiciais 

13 
Realizar procedimento para anotação de cancelamento de certidão de dívida ativa nos casos de decisões 
plenárias, judiciais ou informes de pagamentos pela seção de cobrança ou através de relatório de pagamento 
via SISCAD 

14 
Cadastrar petições, suspensões e publicações oficiais em sistemas informatizados de controle processual, 
inclusive de novas ações distribuídas ou ações contra o CRMV 

15 
Encaminhar relatórios específicos via sistema SEI à seção de contabil idade, como cancelamentos, pagamentos 
identificados e outros semelhantes 

16 Identificar depósitos judiciais e elaborar demonstrativo dos valores abatidos 
17 Providenciar pagamento de custas de processos judiciais em andamento 
18 Providenciar abertura de conta corrente e/ou poupança para pagamentos judiciais diversos 

 

GRAU DE AUTONOMIA E COMPLEXIDADE 
Nível do Cargo 

Jr Pl Sn 
Possui pouca autonomia para execução de tarefas de apoio dentro da área de atuação, 
envolvendo atividades operacionais de baixa complexidade, com pequenas variações, 
dentro do seu nível hierárquico.  

x   

Possui relativo grau de autonomia para execução de tarefas de apoio dentro da área de 
atuação, envolvendo atividades operacionais de média complexidade, com certa 
diversificação, pertencente ao seu nível hierárquico. 

 x  

Possui autonomia para execução de tarefas de apoio dentro da área de atuação, 
envolvendo atividades operacionais classificadas como de alta complexidade, com 
diversificações abrangentes, pertencente ao seu nível hierárquico. 

  x 

 

FORMAÇÃO 
Necessária Desejável 

Ensino médio completo 
Ensino superior em andamento, preferencialmente em 
Direito 

 
EXPERIÊNCIA 

Jr Pl Sn 

Mínima de 6 meses na área de 
atuação 

Preferencialmente de 2 anos na 
instituição e/ou 2 anos na área de 

atuação 

Preferencialmente de 4 anos na 
instituição e/ou 4 anos na área de 

atuação 
 

CONHECIMENTO / TREINAMENTO 
Nível do 

Cargo 
B I A 

 

1 
Informática (editor de texto, planilha eletrônica, apresentações, internet, e-
mail) 

Jr x   
Pl x   
Sn  x  

 

2 Legislação do sistema CFMV/CRMVs 
Jr x   
Pl  x  
Sn   x 

 

3 Sistemas eletrônicos de processos administrativos 
Jr x   
Pl  x  
Sn  x  

 

4 Sistemas eletrônicos de processos judiciais Jr x   



 
 
 
 

 

Pl x   
Sn  x  

 

5 Técnicas de redação e oratória 
Jr x   
Pl  x  
Sn   x 

 

 

* Legenda: B-Básico  /  I-Intermediário  /  A-Avançado 

 
HABILIDADES / ATITUDES 

Competências Específicas da Função Competências do Nível Hierárquico 
Atenção concentrada Comunicação 
Confidencialidade Foco no cliente 
Disponibil idade Organização 
Iniciativa Proatividade 
 Relacionamento interpessoal 

 
 
          
          
 



 
 
 
 

 

Coordenador de Gabinete 
Executivo

Supervisor da Assessoria 
Jurídica

DESCRIÇÃO DE FUNÇÃO 
 

Função: Supervisor da Assessoria Jurídica Lotação: Assessoria Jurídica 

Especificação: Função Gratificada Última Alteração: 19/09/2019 

 

HIERARQUIA 

 
 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Supervisão das atividades e as demandas desenvolvidas pela área, orientação de planos funcionais e planos 
operacionais, gestão da equipe, acompanhamento e controle dos projetos, processos de trabalho e indicadores, 
apresentação de propostas de alternativas e meios para aperfeiçoar atividades e maximizar os resultados entregues, 
visando a efetividade na prestação de serviços aos profissionais, empresas e à sociedade. 

 

RESPONSABILIDADES 
Gerais às funções de liderança / confiança: 
1 Planejar, organizar e distribuir as atividades da área de atuação processo ao longo do exercício 

2 
Orientar planos funcionais e operacionais (plano de ações e metas de trabalho), de acordo com as diretrizes 
estabelecidas no planejamento estratégico institucional 

3 
Propor soluções, bem como supervisionar e orientar a execução das políticas do conselho no âmbito da sua 
área de atuação  

4 
Orientar as ações, procedimentos e indicadores sobre novas legislações do sistema CFMV/CRMVs, referente 
aos procedimentos da área de atuação  

5 
Acompanhar e controlar os processos e o desempenho dos colaboradores lotados na seção, delegando e 
monitorando as atividades e os resultados alcançados  

6 
Promover a divulgação de informações relativas às atividades da área e interação da seção às demais 
unidades, mantendo a equipe de trabalho informada das ações e resultados do conselho 

7 Prever os períodos de aumento de volume de trabalho e organizar os colaboradores e ações da seção 

8 
Propor ações de melhorias, de padronização de processos e procedimentos específicos realizados pela área de 
atuação 

9 Tratar e repassar as deliberações e ações definidas junto à diretoria sobre a área 
10 Tomar decisões em relação a problemas administrativos da área de atuação (nível tático-operacional) 

11 
Supervisionar a elaboração de especificações técnicas de materiais e/ou serviços a serem contratados para a 
área 

12 Supervisionar e acompanhar a proposta orçamentaria relativa à área de atuação 
13 Mensurar os indicadores de desempenho da seção na periodicidade indicada 
14 Gerar e assinar ofícios, declarações e demais documentos pertinentes  
15 Analisar, instruir e cadastrar documentos e processos 
16 Prestar atendimento e orientação ao público interno e externo 
17 Fornecer feedback contínuo aos colaboradores da equipe 
18 Participar de reuniões administrativas do conselho e viagens, quando convocados 
19 Atuar na gestão e fiscalização de contratos diversos 
20 Fazer serviços externos conforme necessidade da área ou do CRMV-PR   



 
 
 
 

 

21 Zelar pelos bens patrimoniais do CRMV-PR 

22 
Instruir processos de pagamento pertinentes à área, contendo a documentação necessária (nota fiscal, 
certidões de regularidade, etc.) e encaminhar para pagamento 

23 Executar outras atividades correlatas em sua área de atuação, de acordo com a necessidade do conselho 
Assessoria Jurídica:  
1 Acompanhar, orientar e apoiar a equipe nas demandas de processos judiciais e administrativos 
2 Prestar informações aos executados ou devedores sobre o andamento de processos judiciais e administrativos 
3 Acompanhar, elaborar e analisar relatórios referentes ao banco de dados e sistemas de cadastro de processos 
4 Atualizar cadastro relativo a pessoas físicas e jurídicas inscritas no conselho nos casos de decisões judiciais 
5 Solicitar certidões da Junta Comercial e de propriedade de bens dos executados 
6 Elaborar demonstrativos de débitos inscritos em dívida ativa e distribuídos judicialmente 

7 
Solicitar recursos para quitar custos e despesas processuais, bem como honorários advocatícios devidos pelo 
CRMV-PR 

8 Efetuar o pagamento de custas processuais e distribuir a dívidas ativas 
9 Controlar e acompanhar pagamentos efetuados e auxil iar os advogados no controle de prazos judiciais 

10 Lançar dados sobre processos judiciais nos sistemas informatizados de controle destes 
11 Providenciar abertura de conta corrente e/ou poupança para pagamentos judiciais diversos 
12 Participar de congressos e reuniões inerentes ao sistema CFMV/CRMVs 

13 
Emitir parecer jurídico sobre a legalidade dos acordos, ajustes, circulares, contratos, convênios, decretos, 
doações, editais, leis, l icitações, portarias, resoluções e outros semelhantes. 

14 Elaborar estudos de natureza jurídica visando atender as necessidades processuais da área 
 

GRAU DE AUTONOMIA E COMPLEXIDADE 
Possui autonomia para participação do planejamento institucional em nível tático, definição dos planos de ação e 
supervisão de atividades da seção. 

 

REQUISITOS DE ACESSO 
1 Perfil  de gestão, com capacidade de avaliar oportunidades e propor soluções 
2 Capacidade de articulação e negociação interna e externa 
3 Conhecimento dos objetivos e diretrizes institucionais traçados pelo conselho e procedimentos da área pleiteada 
4 Conhecimento da estrutura organizacional e funcional do conselho 
5 Noções aplicáveis de gestão de pessoas 
6 Atitudes de comprometimento para com os resultados de seu trabalho, de sua seção e do conselho 

7 
Colaboradores reconhecidos como �referência em assuntos de importância estratégica para o conselho�, por seu 
papel e/ou conhecimento técnico em área de atuação 

8 Aprovação pela diretoria 
 

EXPERIÊNCIA 
Preferencialmente, dois anos de provimento interno, do quadro efetivo. 

 

CONHECIMENTO / TREINAMENTO 
Grau de domínio 

B I A 
1 Gestão de Pessoas  x  

 

2 Informática (editor de texto, planilha eletrônica, apresentações, internet, e-mai l )  x  

3 Legislação do sistema CFMV/CRMVs   x 
4 Sistemas eletrônicos de processos judiciais   x 
5 Técnicas de redação e oratória   x 

 

* Legenda: B-Básico  /  I-Intermediário  /  A-Avançado 

 
HABILIDADES / ATITUDES 

Competências Específicas da Função Competências do Nível Hierárquico 
Capacidade de investigação Acompanhamento e controle 
Confidencialidade Capacidade de análise 
Firmeza Capacidade de propor soluções 



 
 
 
 

 

Persuasão Comunicação 
 Liderança motivadora 
 Planejamento 
 Visão sistêmica  

 



 
 
 
 

 

Assessor Técnico

Agente de Fiscalização

DESCRIÇÃO DE CARGO 
 

Cargo: Agente de Fiscalização Lotação: Assessoria Técnica e Fiscalização 

Especificação: Cargo Efetivo Última Alteração: 19/09/2019 

 
HIERARQUIA 

 
  

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Fiscalizar as ações de pessoas jurídicas e pessoas físicas da área veterinária e zootécnica, através de orientação e 
autuação, de modo a exigir regularidade das mesmas, assegurar o cumprimento da legislação e zelar pelo 
fortalecimento do conselho junto aos profissionais, empresas e sociedade. 

 

RESPONSABILIDADES 
1 Prestar atendimento pessoal e telefônico ao público 
2 Conferir documentos e processos 
3 Requisitar materiais para a seção 
4 Redigir ofícios e despachos 
5 Digitalizar documentos e processos 
6 Fazer parte de comissões, quando designados por normas específicas 
7 Manter-se informado sobre resoluções do CFMV e demais legislações pertinentes 
8 Operar sistemas informatizados específicos do CRMV-PR 
9 Encaminhar e instruir processos administrativos 

10 Enviar, receber e responder e-mails 
11 Organizar arquivos diversos e materiais para reuniões e eventos 
12 Atuar na gestão e fiscalização de contratos diversos 
13 Fazer serviços externos conforme necessidade da área ou do CRMV-PR 
14 Zelar pelos bens patrimoniais do CRMV-PR 

15 
Instruir processos de pagamento pertinentes à área, contendo a documentação necessária (nota fiscal, 
certidões de regularidade, etc.) e encaminhar para pagamento 

16 Prestar apoio em eventos, conforme necessidade da área ou do CRMV-PR 
17 Executar outras atividades correlatas em sua área de atuação, de acordo com necessidade do conselho 

18 
Elaborar proposta de plano de trabalho mensal dos locais a serem fiscalizados, para validação pelo 
responsável pela área/região 

19 Gerar l istagens de pessoas jurídicas e de endereços para fiscalização 
20 Realizar visitas de fiscalização, conduzindo veículos do CRMV-PR 
21 Redigir/lavrar termos de fiscalização, autos de infração e/ou termos de constatação 

22 
Entregar termos de fiscalização, autos de infração e/ou termos de constatação para cadastramento pela 
unidade regional ou sede 

23 Formular e entregar relatório mensal referente as fiscalizações realizadas e seus encaminhamentos  
24 Realizar verificações de denúncias e fiscalizações "in loco" 
25 Identificar e fiscalizar �in loco� as empresas novas na região de atuação 



 
 
 
 

 

26 
Fiscalizar "in loco" empresas que encerraram suas atividades ou solicitaram cancelamento ou suspensão de 
registro no CRMV-PR 

27 Verificar e lavrar documentações diversas 
28 Orientar sobre as legislações pertinente aos estabelecimentos e aos profissionais 
29 Emitir relatórios de atividades e prestação de contas de valores recebidos para realização das atividades 

30 
Identificar situações que estão em desacordo com normativas do sistema CFMV/CRMVs e demais normativas 
vigentes 

31 Verificar e controlar as condições de util ização dos veículos (combustível, pneus, manutenções, etc.) 
32 Iniciar e instruir processos para realização de manutenções veiculares 

 

GRAU DE AUTONOMIA E COMPLEXIDADE 
Nível do Cargo 

Jr Pl Sn 
Possui pouca autonomia para execução de tarefas de apoio dentro da área de atuação, 
envolvendo atividades operacionais de baixa complexidade, com pequenas variações, 
dentro do seu nível hierárquico.  

x   

Possui relativo grau de autonomia para execução de tarefas de apoio dentro da área de 
atuação, envolvendo atividades operacionais de média complexidade, com certa 
diversificação, pertencente ao seu nível hierárquico. 

 x  

Possui autonomia para execução de tarefas de apoio dentro da área de atuação, 
envolvendo atividades operacionais classificadas como de alta complexidade, com 
diversificações abrangentes, pertencente ao seu nível hierárquico. 

  x 

 
FORMAÇÃO 

Necessária Desejável 
Ensino médio completo  

 

EXPERIÊNCIA 
Jr Pl Sn 

Mínima de 6 meses na área de 
atuação 

Preferencialmente de 2 anos na 
instituição e/ou 2 anos na área de 

atuação 

Preferencialmente de 4 anos na 
instituição e/ou 4 anos na área de 

atuação 
 

CONHECIMENTO / TREINAMENTO 
Nível do 

Cargo B I A 
 

1 
Informática (editor de texto, planilha eletrônica, apresentações, internet, 
e-mail) 

Jr x   
Pl x   
Sn  x  

 

2 Legislação de Trânsito 
Jr   x 
Pl   x 
Sn   x 

 

3 Legislações do CFMV/CRMV-PR 
Jr x   
Pl  x  
Sn   x 

 

4 
Legislações dos MAPA e SEAB-ADAPAR, vigilância sanitária e órgãos do 
meio ambiente 

Jr x   
Pl  x  
Sn   x 

 
 

* Legenda: B-Básico  /  I-Intermediário  /  A-Avançado 

 

HABILIDADES / ATITUDES 
Competências Específicas da Função Competências do Nível Hierárquico 

Acompanhamento e controle Comunicação 
Comprometimento Foco no cliente 



 
 
 
 

 

Dinamismo Organização  
Discrição Proatividade 
Firmeza  Relacionamento interpessoal 
Iniciativa  

 



 
 
 
 

 

Assessor Técnico

Médico Veterinário

DESCRIÇÃO DE CARGO 
 

Cargo: Médico Veterinário Lotação: Assessoria Técnica e Fiscalização  

Especificação: Cargo Efetivo Última Alteração: 19/09/2019  

 
HIERARQUIA 

 
 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Assessorar tecnicamente o CRMV-PR e executar ações de orientação e fiscalização de pessoas físicas e jurídicas, bem 
como averiguar denúncias, conforme as legislações que norteiam as atividades a serem desenvolvidas no âmbito da 
Autarquia, visando a qualidade dos serviços prestados à sociedade. 

 

RESPONSABILIDADES 
1 Prestar atendimento pessoal e telefônico ao público 
2 Conferir documentos e processos 
3 Requisitar materiais para a seção 
4 Redigir ofícios e despachos 
5 Digitalizar documentos e processos 
6 Fazer parte de comissões, quando designados por normas específicas 
7 Manter-se informado sobre resoluções do CFMV e demais legislações pertinentes 
8 Operar sistemas informatizados específicos do CRMV-PR 
9 Encaminhar e instruir processos administrativos 

10 Enviar, receber e responder e-mails 
11 Organizar arquivos diversos e materiais para reuniões e eventos 
12 Atuar na gestão e fiscalização de contratos diversos 
13 Fazer serviços externos conforme necessidade da área ou do CRMV-PR 
14 Zelar pelos bens patrimoniais do CRMV-PR 

15 
Instruir processos de pagamento pertinentes à área, contendo a documentação necessária (nota fiscal, 
certidões de regularidade, etc.) e encaminhar para pagamento 

16 Prestar apoio em eventos, conforme necessidade da área ou do CRMV-PR 
17 Executar outras atividades correlatas em sua área de atuação, de acordo com necessidade do conselho 

18 
Assessorar e/ou esclarecer dúvidas técnicas de profissionais, empresas, plenário, diretoria e outras áreas do 
CRMV-PR 

19 Orientar tecnicamente empresas e profissionais sobre legislações, procedimentos e demandas l igadas à área 

20 
Fiscalizar estabelecimentos e eventos passíveis da atuação do médico veterinário e do zootecnista, 
conduzindo veículos do CRMV-PR 

21 Averiguar e realizar verificações de denúncias e fiscalizações "in loco" 
22 Redigir/lavrar termos de fiscalização, autos de infração e termos de constatação 
23 Elaborar pareceres e relatórios técnicos  
24 Participar na elaboração de minutas de novas normativas inerentes a medicina veterinária e a zootecnia 

25 
Participar de campanhas de educação e conscientização em temas relacionados a medicina veterinária e a 
zootecnia 

26 Elaborar estudos de natureza técnica e desenvolver teses visando atender as necessidades do CRMV-PR 



 
 
 
 

 

27 Verificar, analisar, homologar e/ou indeferir anotações de responsabilidade técnica, eletrônicas e/ou físicas   
28 Auxil iar o cumprimento de mandados de busca e apreensão quando solicitado por autoridade competente 
29 Manter contato com órgãos oficiais 

30 
Participar de seminários e reuniões técnicas, inclusive apresentando/palestrando sobre temas l igados às 
legislações e a área de atuação  

31 Emitir relatórios de atividades e prestação de contas de valores recebidos para realização das atividades 

32 
Identificar e apontar situações que estão em desacordo com normativas do Sistema CFMV/CRMVs e demais 
normativas vigentes 

33 Repassar diretrizes de trabalho aos agentes de fiscalização sobre demandas e ações para fiscalização  

34 
Elaborar em conjunto com os agentes de fiscalização, o plano de trabalho, conforme as diretrizes de atuação 
da área 

35 Acompanhar as atividades e relatórios emitidos pelos agentes de fiscalização  
 

GRAU DE AUTONOMIA E COMPLEXIDADE 
Nível do Cargo 

Jr Pl Sn 
Possui autonomia limitada para acompanhar, planejar e/ou executar procedimentos pré-
estabelecidos, envolvendo atividades de baixa complexidade, operacionais e de apoio , 
com pequenas variações, dentro do seu nível hierárquico.  

x   

Possui relativo grau de autonomia para propor melhoria nos processos, acompanhar, 
planejar e/ou executar procedimentos pré-estabelecidos, envolvendo atividades de média 
complexidade, especializadas, com certa diversificação, dentro do seu nível hierárquico.    

 x  

Possui autonomia para propor melhoria nos processos, acompanhar, planejar e/ou 
executar procedimentos pré-estabelecidos, envolvendo atividades de alta complexidade e 
alta especialização, com diversificações consideráveis, pertencente ao seu nível 
hierárquico.  

  x 

 

FORMAÇÃO 
Necessária Desejável 

Ensino superior completo, em Medicina Veterinária 
Pós-graduação, preferencialmente especialização em 
áreas afins  

 
EXPERIÊNCIA 

Jr Pl Sn 

Mínima de 6 meses na área de 
atuação 

Preferencialmente de 2 anos na 
instituição e/ou 2 anos na área de 

atuação 

Preferencialmente de 4 anos na 
instituição e/ou 4 anos na área de 

atuação 
 

CONHECIMENTO / TREINAMENTO 
Nível do 

Cargo 
B I A 

 

1 
Informática (editor de texto, planilha eletrônica, apresentações, internet, 
e-mail) 

Jr x   
Pl  x  
Sn  x  

 

2 
Legislações MAPA, SEAB-ADAPAR, vigilância sanitária e órgãos do meio 
ambiente  

Jr  x  
Pl   x 
Sn   x 

 

3 Legislações Médico-Veterinária e do sistema CFMV/CRMV-PR 
Jr  x  
Pl   x 
Sn   x 

 

4 Processos administrativos 
Jr x   
Pl  x  
Sn  x  

 

5 Redação oficial Jr  x  



 
 
 
 

 

Pl   x 
Sn   x 

 

* Legenda: B-Básico  /  I-Intermediário  /  A-Avançado 

 

HABILIDADES / ATITUDES 
Competências Específicas da Função Competências do Nível Hierárquico 

Administração de conflitos Capacidade de análise 
Firmeza Capacidade de persuasão 
Iniciativa Capacidade de investigação 
Persuasão Comunicação  
Postura profissional Planejamento  
Tomada de decisão  Responsabil idade  

 



 
 
 

 

Coordenador de Gabinete 
Executivo

Assessor Técnico

 

DESCRIÇÃO DE FUNÇÃO 
 

Função: Assessor Técnico Lotação: Assessoria Técnica e Fiscalização 

Especificação: Função Gratificada Última Alteração: 19/09/2019 

 
HIERARQUIA 

 
 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Assessoramento especializado em demandas e processos de trabalho específicos l igados diretamente à objetivos 
estratégicos institucionais, com gestão das atividades e das demandas, orientação de planos funcionais e planos 
operacionais, gestão da equipe, acompanhamento e controle dos projetos, processos de trabalho e indicadores, 
apresentação de propostas de alternativas e meios para aperfeiçoar atividades e maximizar os resultados entregues 
pela área. 

 
RESPONSABILIDADES 

Gerais às funções de liderança / confiança: 
1 Planejar, organizar e distribuir as atividades da área de atuação processo ao longo do exercício 

2 
Orientar planos funcionais e operacionais (plano de ações e metas de trabalho), de acordo com as diretrizes 
estabelecidas no planejamento estratégico institucional 

3 
Propor soluções, bem como supervisionar e orientar a execução das políticas do conselho no âmbito da sua 
área de atuação  

4 
Orientar as ações, procedimentos e indicadores sobre novas legislações do sistema CFMV/CRMVs, referente 
aos procedimentos da área de atuação  

5 
Acompanhar e controlar os processos e o desempenho dos colaboradores lotados na seção, delegando e 
monitorando as atividades e os resultados alcançados  

6 
Promover a divulgação de informações relativas às atividades da área e interação da seção às demais 
unidades, mantendo a equipe de trabalho informada das ações e resultados do conselho 

7 Prever os períodos de aumento de volume de trabalho e organizar os colaboradores e ações da seção 

8 
Propor ações de melhorias, de padronização de processos e procedimentos específicos realizados pela área de 
atuação 

9 Tratar e repassar as deliberações e ações definidas junto à diretoria sobre a área 
10 Tomar decisões em relação a problemas administrativos da área de atuação (nível tático-operacional) 

11 
Supervisionar a elaboração de especificações técnicas de materiais e/ou serviços a serem contratados para a 
área 

12 Supervisionar e acompanhar a proposta orçamentaria relativa à área de atuação 
13 Mensurar os indicadores de desempenho da seção na periodicidade indicada 
14 Gerar e assinar ofícios, declarações e demais documentos pertinentes  
15 Analisar, instruir e cadastrar documentos e processos 
16 Prestar atendimento e orientação ao público interno e externo 
17 Fornecer feedback contínuo aos colaboradores da equipe 
18 Participar de reuniões administrativas do conselho e viagens, quando convocados 
19 Atuar na gestão e fiscalização de contratos diversos 
20 Fazer serviços externos conforme necessidade da área ou do CRMV-PR   



 
 
 

 

21 Zelar pelos bens patrimoniais do CRMV-PR 

22 
Instruir processos de pagamento pertinentes à área, contendo a documentação necessária (nota fiscal, 
certidões de regularidade, etc.) e encaminhar para pagamento 

23 Executar outras atividades correlatas em sua área de atuação, de acordo com a necessidade do conselho 
Assessoria Técnica e Fiscalização: 
1 Fornecer as diretrizes de trabalho aos médicos veterinários e agentes de fiscalização do CRMV-PR 
2 Elaborar e aprovar os planos de trabalho dos agentes de fiscalização e médicos veterinários 
3 Assessorar tecnicamente profissionais, empresas, plenário, diretoria e outras áreas do CRMV-PR 
4 Solicitar fiscalizações �in loco� para atender demandas e denúncias recebidas 
5 Avaliar o retorno e resultados de fiscalizações dirigidas e de campanhas específicas de fiscalização  
6 Elaborar pareceres e relatórios técnicos 
7 Elaborar estudos de natureza técnica e desenvolver teses visando atender as necessidades do CRMV-PR 
8 Analisar e instruir processos a serem encaminhados para apreciação do Plenário 

9 
Propor e acompanhar campanhas de fiscalizações de rotina ou dirigidas de acordo com a demanda, denúncias 
e necessidades de regiões específicas 

10 
Participar de seminários e reuniões técnicas, inclusive apresentando/palestrando sobre temas l igados às 
legislações e a área 

11 Propor e/ou participar na elaboração de minutas de novas normativas inerentes a medicina veterinária 

12 
Propor e acompanhar campanhas de educação e conscientização em temas relacionados a medicina 
veterinária 

13 Auxil iar o cumprimento de mandados de busca e apreensão 
14 Acompanhar as atividades e relatórios emitidos pelos agentes de fiscalização e médicos veterinários 

 
GRAU DE AUTONOMIA E COMPLEXIDADE 

Possui autonomia para participação do planejamento institucional em nível tático, definição e execução dos planos 
de ação, assessoria e suporte nas atividades da seção. 

 
REQUISITOS DE ACESSO 

1 Formação em ensino superior e/ou pós-graduação nas áreas específicas de atuação;  
2 Perfil  de gestão, com capacidade de avaliar oportunidades e propor soluções; 
3 Capacidade de articulação e negociação interna e externa; 

4 
Conhecimento dos objetivos e diretrizes institucionais traçados pelo conselho e procedimentos da área 
pleiteada; 

5 Conhecimento da estrutura organizacional e funcional do conselho; 
6 Noções aplicáveis de gestão de pessoas; 
7 Atitudes de comprometimento para com os resultados de seu trabalho, de sua assessoria e do conselho; 

8 
Colaboradores reconhecidos como �referência em assuntos de importância estratégica para o conselho�, por 
seu papel e/ou conhecimento técnico em sua área de atuação; 

9 Aprovação pela diretoria. 
 

EXPERIÊNCIA 
Preferencialmente, dois anos de provimento interno, do quadro efetivo. 

 

CONHECIMENTO / TREINAMENTO 
Grau de domínio 

B I A 
1  Informática (editor de texto, planilha eletrônica, apresentações, internet, e-mail) x   

 

2 
Legislações MAPA, SEAB-ADAPAR, vigilância sanitária e órgãos do meio 
ambiente. 

  x 

3 Legislações Médico-Veterinária e do sistema CFMV/CRMV-PR   x 
4 Processos administrativos  x  
5 Redação oficial  x  
* Legenda: B-Básico  /  I-Intermediário  /  A-Avançado 

 

HABILIDADES / ATITUDES 
Competências Específicas da Função Competências do Nível Hierárquico 



 
 
 

 

Atenção concentrada Acompanhamento e controle 
Firmeza Capacidade de análise 
Organização Capacidade de propor soluções 
Relacionamento de parcerias profissionais Comunicação 
Tomada de decisão Liderança motivadora 
Visão estratégica Planejamento  
 Visão sistêmica 

 



  
  
 
 

 

Diretoria

Controlador Geral

DESCRIÇÃO DE FUNÇÃO 
 

Função: Controlador Geral Lotação: Controladoria Geral 

Especificação: Função Gratificada Última Alteração: 19/09/2019 

 

HIERARQUIA 
 
 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Fiscalização e controle visando garantir a correção das atividades e procedimentos do CRMV-PR, quanto aos aspectos 
legais e de mérito, com auditoria e avaliação da gestão, promovendo a eficiência operacional, garantindo o emprego 
eficiente dos recursos util izados nas operações cotidianas, com atuação preferencial, em caráter preventivo, visando 
a correção de eventuais desvios em relação aos parâmetros estabelecidos e assegurar o fiel cumprimento da 
legislação, guardando os bens e recursos públicos. 

 

RESPONSABILIDADES 

Gerais às funções de liderança / confiança: 
1 Planejar, organizar e distribuir as atividades da área de atuação processo ao longo do exercício 

2 
Orientar planos funcionais e operacionais (plano de ações e metas de trabalho), de acordo com as diretrizes 
estabelecidas no planejamento estratégico institucional 

3 
Propor soluções, bem como supervisionar e orientar a execução das políticas do conselho no âmbito da sua 
área de atuação  

4 
Orientar as ações, procedimentos e indicadores sobre novas legislações do sistema CFMV/CRMVs, referente 
aos procedimentos da área de atuação  

5 
Promover a divulgação de informações relativas às atividades da área e interação da seção às demais 
unidades, mantendo a equipe de trabalho informada das ações e resultados do conselho 

6 Prever os períodos de aumento de volume de trabalho e organizar os colaboradores e ações da seção 

7 
Propor ações de melhorias, de padronização de processos e procedimentos específicos realizados pela área de 
atuação 

8 Tratar e repassar as deliberações e ações definidas junto à diretoria sobre a área 
9 Tomar decisões em relação a problemas administrativos da área de atuação (nível tático-operacional) 

10 
Supervisionar a elaboração de especificações técnicas de materiais e/ou serviços a serem contratados para a 
área 

11 Supervisionar e acompanhar a proposta orçamentaria relativa à área de atuação 
12 Mensurar os indicadores de desempenho da seção na periodicidade indicada 
13 Gerar e assinar ofícios, declarações e demais documentos pertinentes  
14 Analisar, instruir e cadastrar documentos e processos 
15 Prestar atendimento e orientação ao público interno e externo 
16 Participar de reuniões administrativas do conselho e viagens, quando convocados 
17 Atuar na gestão e fiscalização de contratos diversos 
18 Fazer serviços externos conforme necessidade da área ou do CRMV-PR   
19 Zelar pelos bens patrimoniais do CRMV-PR 



  
  
 
 

 

20 
Instruir processos de pagamento pertinentes à área, contendo a documentação necessária (nota fiscal, 
certidões de regularidade, etc.) e encaminhar para pagamento 

21 Executar outras atividades correlatas em sua área de atuação, de acordo com a necessidade do conselho 
  



  
  
 
 

 

Controladoria Geral: 
1 Participar das reuniões plenárias como ouvinte 
2 Desenvolver e implementar, continuamente, as atividades e procedimentos da controladoria geral 
3 Ter contato com atividades financeiras, contábeis, procedimentos de l icitações e contratos do conselho 
4 Participar da elaboração, reformulação e transposição orçamentárias 
5 Acompanhar e solicitar a regulamentação de atividades realizadas no conselho 
6 Realizar auditoria administrativa interna para análise da regular aplicação dos recursos do conselho 
7 Controlar o repasse de cota-parte para o CFMV e recebimento de receitas 

8 
Orientar o ordenador de despesas quanto à racionalização da execução de despesa, buscando evitar o 
cometimento de erros, desperdícios, abusos, práticas antieconômicas e fraudes 

9 
Solicitar às l ideranças e demais empregados das áreas e unidades, pareceres, justificativas, informações e 
outros documentos 

10 
Dar ciência aos órgãos competentes e ao ordenador de despesas das irregularidades ou i legalidades apuradas, 
para as devidas providências  

11 
Acompanhar se há aderência (l igação) das atividades às diretrizes, planos, normas e procedimentos do CRMV-
PR 

12 
Encaminhar relatórios das auditorias realizadas, medidas para eventuais correções que se façam necessárias, 
para conhecimento e apreciação da gestão e da Diretoria 

 

GRAU DE AUTONOMIA E COMPLEXIDADE 
Possui autonomia para auditar as atividades e procedimentos do CRMV-PR quanto aos aspectos legais e de mérito, 
atuando em nível estratégico e tático, definição dos planos de ação da área e controle de atividades, apontando 
necessidades de correção para o conselho. 

 

REQUISITOS DE ACESSO 
1 Perfil  de gestão, com capacidade de análise, investigação e propor soluções 
2 Ampla experiência nas diversas áreas do conselho 
3 Capacidade de articulação e negociação interna e externa 
4 Conhecimento dos objetivos, diretrizes institucionais traçados pelo conselho e procedimentos da área pleiteada 
5 Conhecimento da estrutura organizacional e funcional do conselho 
6 Atitudes de comprometimento para com os resultados de seu trabalho, de sua coordenação e do conselho 

7 
Colaboradores reconhecidos como �referência em assuntos de importância estratégica para o conselho�, por 
seu papel e/ou conhecimento técnico em sua área de atuação 

8 Indicado pela presidência e aprovado pela diretoria 
 

EXPERIÊNCIA 
Preferencialmente, três anos de provimento interno, do quadro efetivo. 

 

CONHECIMENTO / TREINAMENTO 
Grau de Domínio 

B I A 
1 Informática (editor de texto, planilha eletrônica, apresentações, internet, e-mail)  x  

2 Legislação de l icitação e contratos  x  

3 Legislação do sistema CFMV/CRMVs   x 

4 Legislação e normas da contabil idade pública  x  

5 Legislação trabalhista, direito administrativo e público  x  

6 Técnicas de redação e oratória   x 
* Legenda: B-Básico  /  I-Intermediário  /  A-Avançado 
 
  



  
  
 
 

 

HABILIDADES / ATITUDES 
Competências Específicas da Função Competências do Nível Hierárquico 

Capacidade de síntese Acompanhamento e controle 
Confidencialidade Capacidade de análise 
Capacidade de investigação Capacidade de propor soluções 
 Comunicação 
 Planejamento  
 Visão sistêmica 

 
 



 
 
 
 

 

Coordenador de Gabinete 
Executivo

Assistente Administrativo do 
Gabinete Executivo

DESCRIÇÃO DE CARGO 
 

Cargo: Assistente Administrativo Lotação: Gabinete Executivo 

Especificação: Cargo Efetivo Última Alteração: 19/09/2019 

 

HIERARQUIA 
 
 
 
 
 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Executar atividades no âmbito administrativo prestando atendimento à presidência e à diretoria nas suas demandas, 
recebendo, analisando, acompanhando e encaminhando processos ético-profissionais e administrativos, emitindo 
documentos e controlando prazos, observando regras e procedimentos estabelecidos, a fim de garantir um serviço 
ágil  e de qualidade, de acordo com as diretrizes do CRMV-PR. 

 

RESPONSABILIDADES 
Gerais a todos os Assistentes Administrativos: 
1 Prestar atendimento pessoal e telefônico ao público 
2 Conferir documentos e processos 
3 Requisitar materiais para a seção 
4 Redigir ofícios e despachos 
5 Digitalizar documentos e processos 
6 Fazer parte de comissões, quando designados por normas específicas 
7 Manter-se informado sobre resoluções do CFMV e demais legislações pertinentes 
8 Operar sistemas informatizados específicos do CRMV-PR 
9 Encaminhar e instruir processos administrativos 

10 Enviar, receber e responder e-mails 
11 Organizar arquivos diversos e materiais para reuniões e eventos 
12 Atuar na gestão e fiscalização de contratos diversos 
13 Fazer serviços externos conforme necessidade da área ou do CRMV-PR 
14 Zelar pelos bens patrimoniais do CRMV-PR 

15 
Instruir processos de pagamento pertinentes à área, contendo a documentação necessária (nota fiscal, 
certidões de regularidade, etc.) e encaminhar para pagamento 

16 Prestar apoio em eventos, conforme necessidade da área ou do CRMV-PR 
17 Executar outras atividades correlatas em sua área de atuação, de acordo com necessidade do conselho 
Gabinete Executivo: 
1 Elaborar minutas de ofícios, portarias, despachos e outros documentos da área 
2 Controlar agenda da diretoria, bem como contatos para marcação de reuniões e eventos 
3 Agendar e realizar convocação para reuniões de comissões temáticas do CRMV-PR, reuniões plenárias e outras 
4 Instruir processos de transferência voluntária de recursos (auxíl io financeiro) 
5 Prestar apoio na elaboração de relatórios de controles internos, relatório de gestão e prestação de contas 

6 
Solicitar e acompanhar processos de aquisição de passagens aérea, recebimento de faturas, conferência de 
valores cobrados e montagem de processo de pagamento 

7 Organizar e acompanhar ações para as reuniões plenárias  



 
 
 
 

 

8 
Elaborar e encaminhar convocação aos diretores e conselheiros, para sessões plenárias ordinárias e 
extraordinárias, quando necessário 

9 Controlar confirmações de presença nas sessões plenárias 
10 Providenciar pesquisa de passagens aéreas, reserva e/ou aquisição, controle e devolução de comprovantes 
11 Providenciar solicitação e encaminhamento de pagamento de passagens, translado, acomodação, etc. 
12 Participar de julgamentos de processos e confeccionar ata, quando necessário 
13 Digitar documentos e outros auxíl ios necessários à realização do pleito eleitoral 
14 Solicitar informações de disponibilidade orçamentária e financeira às seções responsáveis 
Eventos: 
1 Solicitar a cessão de auditório às entidades, para realização de eventos 
2 Encaminhar convite oficial de eventos aos palestrantes, autoridades e participantes 

3 
Contatar a assessoria de imprensa para a divulgação de eventos, inscrições, modos de divulgação, materiais 
necessários, apoio logístico, etc. 

4 Providenciar o deslocamento dos palestrantes e acomodação, informando dos trâmites necessários 
5 Preparar cerimonial de eventos  

6 
Providenciar as ações para organização e realização dos eventos, com listas de presença, crachás, prisma, 
reservado, questionários de avalição, declaração de presença, confirmações de presença dentre outros  

7 Tabular as avaliações dos eventos e enviar para à comissão organizadora ou área envolvida 
8 Confeccionar e enviar, por e-mail, certificados aos participantes e palestrantes 
9 Enviar ofício de agradecimento aos palestrantes, ao local e aos patrocinadores 

10 
Confeccionar relatório final do evento com análise dos objetivos alcançados, público presente, palestrantes, 
etc. 

Processo Ético Profissional: 
1 Providenciar a entrega dos documentos de denúncias às partes envolvidas e ao instrutor 

2 
Emitir, digitar, controlar, protocolar, arquivar documentações diversas relacionadas aos processos éticos 
(intimações, notificações, termos de depoimento, atas e acórdãos de sessões especiais de julgamentos, 
ofícios, memorandos, portarias, pautas, etc.) 

3 Providenciar o envio de recurso ao CFMV, quando interposto 
4 Reunir provas documentais aos autos e ciências às partes interessada 
5 Controlar prazos de instrutores, relatores e documentos a serem apresentados pelas partes 
6 Enviar relatório sobre denúncias ao CFMV 
7 Adotar providências para a aplicação de penalidades aos profissionais, pós julgamento 
8 Providenciar arquivo de processos de denúncias não instauradas e pós julgadas 
9 Coletar assinaturas de diretores e membros da plenária em documentos diversos 

10 Digitar termo de depoimento, quando da impossibilidade da assessora especial 
Processos Administrativos: 
1 Receber e analisar processos administrativos, avaliando se estes possuem subsídios para voto do relator 
2 Minutar despachos em processos para análise e assinatura do responsável  
3 Encaminhar processos administrativos, solicitando providências aos responsáveis 
4 Requisitar ajustes através de ofícios, de documentações e informações faltantes 
5 Identificar casos complexos para repasse à assessora especial da presidência para auxíl io ao relator 
6 Organizar, dividir e entregar processos aos relatores, para análise, de acordo com os critérios estabelecidos 
7 Inserir os processos em pauta das sessões plenárias 
8 Providenciar termo de nomeação para designação do relator 
9 Encaminhar as solicitações e demandas dos processos administrativos dos relatores para às áreas pertinentes 

10 
Propor a elaboração e implantação de documentos/ formulários/relatórios padrão para processos 
administrativos específicos 

 

GRAU DE AUTONOMIA E COMPLEXIDADE 
Nível do Cargo 

Jr Pl Sn 
Possui pouca autonomia para execução de tarefas de apoio dentro da área de atuação, 
envolvendo atividades operacionais de baixa complexidade, com pequenas variações, 
dentro do seu nível hierárquico.  

x   



 
 
 
 

 

Possui relativo grau de autonomia para execução de tarefas de apoio dentro da área de 
atuação, envolvendo atividades operacionais de média complexidade, com certa 
diversificação, pertencente ao seu nível hierárquico. 

 x  

Possui autonomia para execução de tarefas de apoio dentro da área de atuação, 
envolvendo atividades operacionais classificadas como de alta complexidade, com 
diversificações abrangentes, pertencente ao seu nível hierárquico. 

  x 

 
FORMAÇÃO 

Necessária Desejável 
Ensino médio completo  

 
EXPERIÊNCIA 

Jr Pl Sn 

Mínima de 6 meses na área de 
atuação 

Preferencialmente de 2 anos na 
instituição e/ou 2 anos na área de 

atuação 

Preferencialmente de 4 anos na 
instituição e/ou 4 anos na área de 

atuação 
 

CONHECIMENTO / TREINAMENTO 
Nível do 

Cargo 
B I A 

 

1 Digitação 
Jr  x  
Pl  x  
Sn  x  

 

2 Informática (editor de texto, planilha eletrônica, apresentações, internet, e-mail) 
Jr x   
Pl x   
Sn  x  

 

3 Legislações do CFMV/CRMV-PR 
Jr x   
Pl  x  
Sn  x  

 

4 Técnicas de redação e oratória  
Jr x   
Pl  x  
Sn   x 

 
 
 

* Legenda: B-Básico  /  I-Intermediário  /  A-Avançado 

 

HABILIDADES / ATITUDES 
Competências Específicas da Função Competências do Nível Hierárquico 

Acompanhamento e controle Comunicação 
Apresentação pessoal e profissional Foco no cliente 
Capacidade de análise Organização 
Comprometimento Proatividade 
Confidencialidade Relacionamento interpessoal 
Disponibil idade  
Presteza  

  
 



  
 
 
 

 

Coordenador de Gabinete 
Executivo

Assessor Jurídico da 
Presidência

DESCRIÇÃO DE FUNÇÃO 
 

Função: Assessor Jurídico da Presidência Lotação: Gabinete Executivo 

Especificação: Função Gratificada Última Alteração: 19/09/2019 

 
HIERARQUIA 

 
 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Assessorar a Presidência, Diretoria Executiva e Plenário do CRMV-PR nas demandas legais da Autarquia, 
desenvolvendo estudos de natureza jurídica e elaboração de teses, bem como emissão de pareceres visando 
resguardar os interesses e dar segurança jurídica aos atos e decisões do CRMV-PR. 

 

RESPONSABILIDADES 
Gerais às funções de liderança / confiança: 
1 Planejar, organizar e distribuir as atividades da área de atuação processo ao longo do exercício 

2 
Orientar planos funcionais e operacionais (plano de ações e metas de trabalho), de acordo com as diretrizes 
estabelecidas no planejamento estratégico institucional 

3 
Propor soluções, bem como supervisionar e orientar a execução das políticas do conselho no âmbito da sua 
área de atuação  

4 
Orientar as ações, procedimentos e indicadores sobre novas legislações do sistema CFMV/CRMVs, referente 
aos procedimentos da área de atuação  

5 
Acompanhar e controlar os processos e o desempenho dos colaboradores lotados na seção, delegando e 
monitorando as atividades e os resultados alcançados  

6 
Promover a divulgação de informações relativas às atividades da área e interação da seção às demais 
unidades, mantendo a equipe de trabalho informada das ações e resultados do conselho 

7 Prever os períodos de aumento de volume de trabalho e organizar os colaboradores e ações da seção 

8 
Propor ações de melhorias, de padronização de processos e procedimentos específicos realizados pela área de 
atuação 

9 Tratar e repassar as deliberações e ações definidas junto à diretoria sobre a área 
10 Tomar decisões em relação a problemas administrativos da área de atuação (nível tático-operacional) 

11 
Supervisionar a elaboração de especificações técnicas de materiais e/ou serviços a serem contratados para a 
área 

12 Supervisionar e acompanhar a proposta orçamentaria relativa à área de atuação 
13 Mensurar os indicadores de desempenho da seção na periodicidade indicada 
14 Gerar e assinar ofícios, declarações e demais documentos pertinentes  
15 Analisar, instruir e cadastrar documentos e processos 
16 Prestar atendimento e orientação ao público interno e externo 
17 Fornecer feedback contínuo aos colaboradores da equipe 
18 Participar de reuniões administrativas do conselho e viagens, quando convocados 
19 Atuar na gestão e fiscalização de contratos diversos 
20 Fazer serviços externos conforme necessidade da área ou do CRMV-PR   
21 Zelar pelos bens patrimoniais do CRMV-PR 



  
 
 
 

 

22 
Instruir processos de pagamento pertinentes à área, contendo a documentação necessária (nota fiscal, 
certidões de regularidade, etc.) e encaminhar para pagamento 

23 Executar outras atividades correlatas em sua área de atuação, de acordo com a necessidade do conselho 
Assessoria Jurídica da Presidência: 
1 Assessorar a Presidência, os Diretores e o Plenário nos assuntos de sua competência técnica 

2 
Fornecer ao Presidente e à Diretoria Executiva subsídios e elementos que possibilitem resguardar os 
interesses e dar segurança jurídica aos atos e decisões do CRMV-PR 

3 
Reunir elementos de fato e de direito para tomada de decisão em processos da competência da Presidência e 
da Diretoria Executiva 

4 Emitir pareceres em processos, consultas e questões que lhe forem submetidas 
5 Elaborar pareceres referenciais de acordo com as demandas processuais do CRMV-PR 
6 Elaborar minutas de normativas aplicáveis nas diversas áreas de atuação do CRMV-PR 
7 Emitir parecer jurídico em processos ético-profissionais 

8 
Elaborar estudos de natureza jurídica e desenvolver teses visando atender as necessidades processuais do 
CRMV-PR 

9 
Realizar pesquisas legislativas, doutrinárias e jurisprudenciais necessárias à instrução de processos 
administrativos ou judiciais, consultas e questões que lhe forem encaminhadas 

10 
Repassar diretrizes aos advogados do CRMV-PR sobre os argumentos, jurisprudências e teses a serem 
util izadas nos processos judiciais e administrativos  

11 Representar o CRMV-PR legalmente, por procuração 
12 Prestar apoio em eventos, conforme necessidade da Autarquia 

13 
Acompanhar procedimentos administrativos em órgãos da Administração Pública Federal, Estadual e 
Municipal 

14 
Acompanhar reuniões e orientar a equipe de trabalho criada para análise preliminar das contratações no 
âmbito do CRMV-PR 

15 Participar de congressos e reuniões inerentes ao sistema CFMV/CRMVs 

16 
Propor e/ou participar de reuniões com a diretoria e demais seções sobre assuntos inerentes às atividades 
desenvolvidas 

 

GRAU DE AUTONOMIA E COMPLEXIDADE 
Possui autonomia para participação do planejamento institucional em nível estratégico e tático, definição e 
execução dos planos de ação, assessoria nas atividades sob sua responsabilidade. 

 

REQUISITOS DE ACESSO 
1 Formação em ensino superior e/ou pós-graduação nas áreas específicas de atuação 
2 Perfil  de gestão, com capacidade de avaliar oportunidades e propor soluções 

 3 Disponibil idade e flexibil idade de horários para o conselho 
4 Capacidade de articulação e negociação interna e externa 

5 
Conhecimento dos objetivos e diretrizes institucionais traçados pelo conselho e procedimentos da área 
pleiteada 

6 Conhecimento da estrutura organizacional e funcional do conselho 
7 Atitudes de comprometimento para com os resultados de seu trabalho, de sua assessoria e do conselho 

8 
Colaboradores reconhecidos como �referência em assuntos de importância estratégica para o conselho�, por 
seu papel e/ou conhecimento técnico em sua área de atuação 

9 Aprovação pela diretoria 
 

EXPERIÊNCIA 
Preferencialmente, três anos de provimento interno, do quadro efetivo. 

 

CONHECIMENTO / TREINAMENTO 
Grau de domínio 

B I A 
1  Informática (editor de texto, planilha eletrônica, apresentações, internet, e-mail)  x  

 

2 Legislação do sistema CFMV/CRMVs   x 
3 Sistemas eletrônicos de processos administrativos  x  



  
 
 
 

 

4 Sistemas eletrônicos de processos judiciais   x 
5 Técnicas de redação e oratória   x 

 

* Legenda: B-Básico  /  I-Intermediário  /  A-Avançado 

 
  



  
 
 
 

 

HABILIDADES / ATITUDES 
Competências Específicas da Função Competências do Nível Hierárquico 

Confidencialidade Acompanhamento e controle 
Firmeza Capacidade de análise 
Proatividade Capacidade de investigação 
Persuasão Capacidade de resolução 
 Comunicação 

 Visão sistêmica 
 Dinamismo 

 
 



  
   
 
 

 

Coordenador de Gabinete 
Executivo 

Assistente de Planejamento 
Estratégico

DESCRIÇÃO DE FUNÇÃO 

 

Função: Assistente de Planejamento Estratégico Lotação: Gabinete Executivo 

Especificação: Função Gratificada Última Alteração: 19/09/2019 

 
HIERARQUIA 

 
 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Desenvolver planejamento estratégico e tático, com análises de recursos necessários para execução dos planos 
institucionais, acompanhamento, controle e monitoria da execução dos projetos e macroatividades previstos, bem 
como elaboração de demonstrativos analíticos de resultados, métricas e indicadores para a tomada de decisão pela 
gestão. 

 

RESPONSABILIDADES 
Gerais às funções de liderança / confiança: 
1 Planejar, organizar e distribuir as atividades da área de atuação processo ao longo do exercício 

2 
Orientar planos funcionais e operacionais (plano de ações e metas de trabalho), de acordo com as diretrizes 
estabelecidas no planejamento estratégico institucional 

3 
Propor soluções, bem como supervisionar e orientar a execução das políticas do conselho no âmbito da sua 
área de atuação  

4 
Orientar as ações, procedimentos e indicadores sobre novas legislações do sistema CFMV/CRMVs, referente 
aos procedimentos da área de atuação  

5 
Promover a divulgação de informações relativas às atividades da área e interação da seção às demais 
unidades, mantendo a equipe de trabalho informada das ações e resultados do conselho 

6 Prever os períodos de aumento de volume de trabalho e organizar os colaboradores e ações da seção 

7 
Propor ações de melhorias, de padronização de processos e procedimentos específicos realizados pela área de 
atuação 

8 Tratar e repassar as deliberações e ações definidas junto à diretoria sobre a área 
9 Tomar decisões em relação a problemas administrativos da área de atuação  

10 
Supervisionar a elaboração de especificações técnicas de materiais e/ou serviços a serem contratados para a 
área 

11 Supervisionar e acompanhar a proposta orçamentaria relativa à área de atuação 
12 Mensurar os indicadores de desempenho da seção na periodicidade indicada 
13 Gerar e assinar ofícios, declarações e demais documentos pertinentes  
14 Analisar, instruir e cadastrar documentos e processos 
15 Prestar atendimento e orientação ao público interno e externo 
16 Fornecer feedback contínuo aos colaboradores da equipe 
17 Participar de reuniões administrativas do conselho e viagens, quando convocados 
18 Atuar na gestão e fiscalização de contratos diversos 
19 Fazer serviços externos conforme necessidade da área ou do CRMV-PR   
20 Zelar pelos bens patrimoniais do CRMV-PR 



  
   
 
 

 

21 
Instruir processos de pagamento pertinentes à área, contendo a documentação necessária (nota fiscal, 
certidões de regularidade, etc.) e encaminhar para pagamento 

22 Executar outras atividades correlatas em sua área de atuação, de acordo com a necessidade do conselho 
Planejamento Estratégico:  
1 Desenvolver o plano de ação anual do CRMV-PR, com base nas diretrizes da gestão estratégica (projetos) 
2 Desenvolver o plano de atividades anual do CRMV-PR, com base nas diretrizes táticas (processos) 

3 
Desenvolver em conjunto com os responsáveis pelos planos de ação, as macroatividades e os respectivos 
prazos de execução 

4 Desenvolver planos operacionais l igados às demandas e objetivos estratégicos do CRMV-PR 
5 Acompanhar e monitorar a execução das metas estabelecidas pelas áreas 
6 Acompanhar e monitorar a execução dos planos de ação e os respectivos prazos de atuação  

7 
Propor ações de melhorias e redesenho de processos de padronização e de procedimentos específicos 
realizados na área de atuação e em outras áreas, conforme demandas 

8 
Realizar reuniões periódicas com os responsáveis pela execução dos planos de ação e planos de atividade, 
visando acompanhar e atualizar o andamento dos mesmos  

9 
Coletar os indicadores de desempenho dos processos de trabalho das áreas, consolidar e analisar os 
resultados, emitido relatórios para apreciação da gestão 

10 Desenvolver e aperfeiçoar em conjunto com as áreas indicadores de desempenho dos processos de trabalho  
11 Mensurar a realização dos planos de ação, planos de atividade, com apresentação de relatórios periódicos 

12 
Elaborar demonstrativos analíticos de resultados, métricas e indicadores para a tomada de decisão pela 
gestão 

13 Encaminhar as informações para elaboração do relatório integrado de gestão do CRMV-PR 
 

                                            GRAU DE AUTONOMIA E COMPLEXIDADE  
Possui autonomia para participação e desenvolvimento do planejamento institucional em nível estratégico e tático, 
bem como acompanhamento e monitoria da execução dos planos de ação e os respectivos indicadores. 

 
REQUISITOS DE ACESSO 

1 Perfil  de gestão, com capacidade de avaliar oportunidades e propor soluções 
2 Capacidade de articulação e negociação interna e externa 
3 Conhecimento dos objetivos e diretrizes institucionais traçados pelo conselho e procedimentos da área pleiteada 
4 Conhecimento da estrutura organizacional e funcional do conselho 
5 Conhecimento de planejamento estratégico e indicadores de desempenho 
6 Atitudes de comprometimento para com os resultados de seu trabalho, de sua assessoria e do conselho 

7 
Colaboradores reconhecidos como �referência em assuntos de importância estratégica para o conselho��, por 
seu papel e/ou conhecimento técnico em sua área de atuação 

8 Aprovação pela diretoria 
 

EXPERIÊNCIA 
Preferencialmente, dois anos de provimento interno, do quadro efetivo. 

 

CONHECIMENTO / TREINAMENTO 
    Grau de Domínio 

 B I A 

 

* Legenda: B-Básico  /  I-Intermediário  /  A-Avançado 

 

HABILIDADES / ATITUDES 
Competências Específicas da Função Competências do Nível Hierárquico 

Capacidade de análise Acompanhamento e controle 
Dinamismo Planejamento  
Proatividade Capacidade de propor soluções  

1 Informática (edi tor de texto, plani lha  eletrônica , apresentações , internet, e-mai l )   X 

2 Planejamento estratégico e indicadores  X  

3 Noções de orçamento e cálculos   X 

4 Técnicas de redação e oratória   X 



  
   
 
 

 

 Comunicação 
 Visão sistêmica 

 



  
 
 
 

 

Diretoria

Coordenador de Gabinete 
Executivo

DESCRIÇÃO DE FUNÇÃO 
 

Função: Coordenador de Gabinete Executivo Lotação: Gabinete Executivo 

Especificação: Função Gratificada Última Alteração: 19/09/2019 

 
HIERARQUIA 

 
 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Coordenação e desenvolvimento de ações e estratégias do CRMV-PR, com repasse de diretrizes gerenciais, 
estratégicas e de gestão às diversas áreas, com análise sistêmica da conjuntura interna e externa visando apoiar a 
tomada de decisão da Diretoria e do Plenário, a fim de direcionar e orientar os projetos e processos l igados aos 
objetivos estratégicos da Autarquia. 

 

RESPONSABILIDADES 

Gerais às funções de liderança / confiança: 
1 Planejar, organizar e distribuir as atividades da área de atuação processo ao longo do exercício 

2 
Orientar planos funcionais e operacionais (plano de ações e metas de trabalho), de acordo com as diretrizes 
estabelecidas no planejamento estratégico institucional 

3 
Propor soluções, bem como supervisionar e orientar a execução das políticas do conselho no âmbito da sua 
área de atuação  

4 
Orientar as ações, procedimentos e indicadores sobre novas legislações do sistema CFMV/CRMVs, referente 
aos procedimentos da área de atuação  

5 
Acompanhar e controlar os processos e o desempenho dos colaboradores lotados na seção, delegando e 
monitorando as atividades e os resultados alcançados  

6 
Promover a divulgação de informações relativas às atividades da área e interação da seção às demais 
unidades, mantendo a equipe de trabalho informada das ações e resultados do conselho 

7 Prever os períodos de aumento de volume de trabalho e organizar os colaboradores e ações da seção 

8 
Propor ações de melhorias, de padronização de processos e procedimentos específicos realizados pela área de 
atuação 

9 Tratar e repassar as deliberações e ações definidas junto à diretoria sobre a área 
10 Tomar decisões em relação a problemas administrativos da área de atuação (nível tático-operacional) 

11 
Supervisionar a elaboração de especificações técnicas de materiais e/ou serviços a serem contratados para a 
área 

12 Supervisionar e acompanhar a proposta orçamentaria relativa à área de atuação 
13 Mensurar os indicadores de desempenho da seção na periodicidade indicada 
14 Gerar e assinar ofícios, declarações e demais documentos pertinentes  
15 Analisar, instruir e cadastrar documentos e processos 
16 Prestar atendimento e orientação ao público interno e externo 
17 Fornecer feedback contínuo aos colaboradores da equipe 
18 Participar de reuniões administrativas do conselho e viagens, quando convocados 
19 Atuar na gestão e fiscalização de contratos diversos 
20 Fazer serviços externos conforme necessidade da área ou do CRMV-PR   



  
 
 
 

 

21 Zelar pelos bens patrimoniais do CRMV-PR 

22 
Instruir processos de pagamento pertinentes à área, contendo a documentação necessária (nota fiscal, 
certidões de regularidade, etc.) e encaminhar para pagamento 

23 Executar outras atividades correlatas em sua área de atuação, de acordo com a necessidade do conselho 
Coordenador de Gabinete Executivo: 
1 Analisar os processos remetidos ao gabinete para despacho da presidência e diretores 

2 
Receber, analisar e encaminhar demandas, internas e externas de processos e protocolos diversos para 
deliberação da diretoria 

3 
Minutar ou sugerir despachos e respostas a profissionais, empresas, órgãos, entidades e público em geral, 
para deliberação da presidência e diretoria 

4 
Acompanhar o desenvolvimento das atividades das comissões e representantes do conselho em outros 
órgãos, encaminhando as demandas levantadas aos diretores 

5 Elaborar normativas, ofícios, portarias, atas e autorizações diversas 

6 
Elaborar relatórios de gestão, de controles internos, de prestação de contas, portarias e resoluções expedidas, 
entre outros 

7 
Publicar informações diversas em jornais oficiais (resoluções, atos administrativos, penalizações profissionais, 
editais, etc.) 

8 Acompanhar, atualizar e ajustar a agenda da diretoria  
9 Receber, analisar e autuar processos administrativos e de auxíl io financeiro 

10 Planejar e controlar os prazos dos processos eleitorais 

11 
Acompanhar processos (administrativos, éticos, financeiros, eleitoral), proferindo despachos e seus 
encaminhamentos 

12 Assessorar as atividades do secretário geral, tesoureiro, vice-presidente e presidente 
13 Elaborar a pauta, a convocatória e a ata das plenárias 
14 Receber e encaminhar solicitações ou deliberações da diretoria e plenário para execução nas áreas 
15 Assessorar na elaboração do planejamento estratégico (coleta de informações, projetos e planos de ação, etc) 
16 Controlar o prazo da elaboração do planejamento estratégico 
17 Acompanhar a implementação das ações, monitorar, avaliar e assessorar as áreas 
18 Realizar a gestão dos indicadores coletados, propondo melhorias 

 

                                      GRAU DE AUTONOMIA E COMPLEXIDADE 
Possui autonomia para participação do planejamento institucional em nível estratégico e tático, definição dos planos 
de ação e coordenação de atividades e desempenho da área e do conselho. 

 

REQUISITOS DE ACESSO 
 1 Perfil  de gestão, com capacidade de avaliar oportunidades e propor soluções 
 2 Ampla experiência nas diversas áreas do conselho 
 3 Disponibil idade e flexibil idade de horários para o conselho 
 4 Capacidade de articulação e negociação interna e externa 
 5 Conhecimento dos objetivos, diretrizes institucionais traçados pelo conselho e procedimentos da área pleiteada 
 6 Conhecimento da estrutura organizacional e funcional do conselho 
 7 Noções aplicáveis de gestão de pessoas 
 8 Atitudes de comprometimento para com os resultados de seu trabalho, de sua coordenação e do conselho 

 9 
Colaboradores reconhecidos como �referência em assuntos de importância estratégica para o conselho�, por 
seu papel e/ou conhecimento técnico em sua área de atuação 

10 Indicado pela presidência e aprovado pela diretoria 
 

EXPERIÊNCIA 
Preferencialmente, três anos de provimento interno, do quadro efetivo. 

 

CONHECIMENTO / TREINAMENTO 
Grau de Domínio 

B I A 
1  Digitação 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

x 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



  
 
 
 

 

2 Informática (editor de texto, planilha eletrônica, apresentações, internet, e-mail) x 
  

3 Legislações do CFMV/CRMV-PR 
  

x 

4 Planejamento estratégico e indicadores 
 

x 
 

5 Técnicas de redação e oratória 
 

x 
 

 

 
 

* Legenda: B-Básico  /  I-Intermediário  /  A-Avançado 

 

HABILIDADES / ATITUDES 
Competências Específicas da Função Competências do Nível Hierárquico 

Apresentação pessoal e profissional Acompanhamento e controle  
Capacidade de investigação Capacidade de análise 
Confidencialidade Capacidade de propor soluções 
Dinamismo Comunicação 
Organização Liderança motivadora 
Proatividade  Planejamento 
 Visão sistêmica 

 
 

 



  
   
 
 

 

Gestor de Pessoas

Assistente Administrativo da 
Gestão de Pessoas

DESCRIÇÃO DE CARGO 
 

Cargo: Assistente Administrativo Lotação: Gestão de Pessoas 

Especificação: Cargo Efetivo Última Alteração: 19/09/2019 

 
HIERARQUIA 

 
 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Executar atividades no âmbito administrativo, envolvendo tarefas diversificadas relacionadas aos subprocessos da 
área, seguindo normas e procedimentos institucionais, com o objetivo de prestar suporte ao alcance das diretrizes 
estabelecidas. 

 

RESPONSABILIDADES 
Gerais a todos os Assistentes Administrativos: 
1 Prestar atendimento pessoal e telefônico ao público 
2 Conferir documentos e processos 
3 Requisitar materiais para a seção 
4 Redigir ofícios e despachos 
5 Digitalizar documentos e processos 
6 Fazer parte de comissões, quando designados por normas específicas 
7 Manter-se informado sobre resoluções do CFMV e demais legislações pertinentes 
8 Operar sistemas informatizados específicos do CRMV-PR 
9 Encaminhar e instruir processos administrativos 

10 Enviar, receber e responder e-mails 
11 Organizar arquivos diversos e materiais para reuniões e eventos 
12 Atuar na gestão e fiscalização de contratos diversos 
13 Fazer serviços externos conforme necessidade da área ou do CRMV-PR 
14 Zelar pelos bens patrimoniais do CRMV-PR 

15 
Instruir processos de pagamento pertinentes à área, contendo a documentação necessária (nota fiscal, 
certidões de regularidade, etc.) e encaminhar para pagamento 

16 Prestar apoio em eventos, conforme necessidade da área ou do CRMV-PR 
17 Executar outras atividades correlatas em sua área de atuação, de acordo com necessidade do conselho 
Gestão de Pessoas: 

1 
Controlar prazos e acompanhar execução dos programas de prevenção de riscos, de saúde ocupacional, entre 
outros relacionados à saúde e segurança no trabalho 

2 
Lançar em sistema específico atestados e declarações de saúde apresentadas pelos empregados e outras 
informações relacionada às folhas ponto de trabalho  

3 Acompanhar processos de contratação de estagiários da Autarquia e documentação necessária  
4 Auxil iar na organização e coordenação das ações necessárias à execução de processos de concurso público 

5 
Efetuar o controle de lançamentos dados diversos (capacitações, assiduidade, pontualidade, movimentação 
de pessoal, dente outros) 



  
   
 
 

 

6 
Controlar prazos e agendar realização de exames médicos admissionais, periódicos, demissionais, de retorno 
ao trabalho, dentre outros. 

7 
Controlar prazos e encaminhar processos de multas de trânsito dos empregados provenientes de infrações 
com veículos oficiais do conselho 

8 
Manter atualizadas informações sobre o quadro de pessoal do CRMV-PR para divulgação no portal da 
transparência do CRMV-PR 

9 Auxil iar na elaboração e desenvolvimento de ações previstas no plano de carreira, cargos e salários 
10 Acompanhar processos de capacitação e desenvolvimento profissional aplicável ao quadro funcional  
11 Acompanhar e organizar a realização de reuniões administrativas e eventos internos 

 

GRAU DE AUTONOMIA E COMPLEXIDADE 
Nível do Cargo 

Jr Pl Sn 
Possui pouca autonomia para execução de tarefas de apoio dentro da área de atuação, 
envolvendo atividades operacionais de baixa complexidade, com pequenas variações, 
dentro do seu nível hierárquico.  

x   

Possui relativo grau de autonomia para execução de tarefas de apoio dentro da área de 
atuação, envolvendo atividades operacionais de média complexidade, com certa 
diversificação, pertencente ao seu nível hierárquico. 

 x  

Possui autonomia para execução de tarefas de apoio dentro da área de atuação, 
envolvendo atividades operacionais classificadas como de alta complexidade, com 
diversificações abrangentes, pertencente ao seu nível hierárquico. 

  x 

 

FORMAÇÃO 
Necessária Desejável 

Ensino médio completo  
 

EXPERIÊNCIA 
Jr Pl Sn 

Mínima de 6 meses na área de 
atuação 

Preferencialmente de 2 anos na 
instituição e/ou 2 anos na área de 

atuação 

Preferencialmente de 4 anos na 
instituição e/ou 4 anos na área de 

atuação 
 

CONHECIMENTO / TREINAMENTO 
Nível do 

Cargo 
B I A 

 

1 
Informática (editor de texto, planilha eletrônica, apresentações, internet e 
e-mail) 

Jr x   
Pl x   
Sn  x  

 

2 Legislação trabalhista e de estágio 
Jr x   
Pl  x  
Sn   x 

 

3 Rotinas gerais de gestão de pessoas 
Jr x   
Pl  x  
Sn   x 

 
 
 

* Legenda: B-Básico  /  I-Intermediário  /  A-Avançado 

 

HABILIDADES / ATITUDES 
Competências Específicas da Função Competências do Nível Hierárquico 

Acompanhamento e controle Comunicação 
Confidencialidade Foco no cliente 
Responsabil idade Organização 
 Proatividade 
 Relacionamento interpessoal 



  
   
 
 

 

 
 
          
          
 



  
   
 
 

 

Gestor de Pessoas

Assistente Administrativo da 
Recepção e Protocolo

DESCRIÇÃO DE CARGO 
 

Cargo: Assistente Administrativo Lotação: Recepção e Protocolo 

Especificação: Cargo Efetivo Última Alteração: 19/09/2019 

 
HIERARQUIA 

 
 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Executar atividades no âmbito administrativo, envolvendo tarefas relacionadas à recepção, atendimento e 
informações ao público, bem como receber e encaminhar as demandas de documentos do CRMV-PR, garantindo 
serviço ágil  e de qualidade, visando a efetividade na prestação de serviços aos profissionais, empresas e à sociedade. 

 

RESPONSABILIDADES 
Gerais a todos os Assistentes Administrativos: 
1 Prestar atendimento pessoal e telefônico ao público 
2 Conferir documentos e processos 
3 Requisitar materiais para a seção 
4 Redigir ofícios e despachos 
5 Digitalizar documentos e processos 
6 Fazer parte de comissões, quando designados por normas específicas 
7 Manter-se informado sobre resoluções do CFMV e demais legislações pertinentes 
8 Operar sistemas informatizados específicos do CRMV-PR 
9 Encaminhar e instruir processos administrativos 

10 Enviar, receber e responder e-mails 
11 Organizar arquivos diversos e materiais para reuniões e eventos 
12 Atuar na gestão e fiscalização de contratos diversos 
13 Fazer serviços externos conforme necessidade da área ou do CRMV-PR 
14 Zelar pelos bens patrimoniais do CRMV-PR 

15 
Instruir processos de pagamento pertinentes à área, contendo a documentação necessária (nota fiscal, 
certidões de regularidade, etc.) e encaminhar para pagamento 

16 Prestar apoio em eventos, conforme necessidade da área ou do CRMV-PR 
17 Executar outras atividades correlatas em sua área de atuação, de acordo com necessidade do conselho 
Recepção e Protocolo: 
1 Recepcionar e encaminhar o público às áreas e/ou colaboradores específicos 
2 Repassar ao público as informações gerais do CRMV-PR, conforme constantes no sitio eletrônico da Autarquia 
3 Atender chamadas telefônicas e transferir l igações para as áreas ou colaboradores específicos 
4 Receber correspondências endereçadas ao CRMV-PR, abri-las, apor carimbo e data de recebimento 
5 Realizar triagem das correspondências recebidas, digitalizá-las e entregar às áreas responsáveis 
6 Controlar diariamente as correspondências enviadas pelo CRMV-PR 
7 Emitir relatório e controle mensal das correspondências enviadas pelo CRMV-PR 
8 Digitalizar documentos e processos diversos, iniciando/criando processos em sistemas específicos 



  
   
 
 

 

9 
Manter atualizada l ista de telefones, ramais, endereço eletrônico e endereço dos principais contatos internos 
e externos do CRMV-PR 

 

 GRAU DE AUTONOMIA E COMPLEXIDADE 
Nível do Cargo 

Jr Pl Sn 
Possui pouca autonomia para execução de tarefas de apoio dentro da área de atuação, 
envolvendo atividades operacionais de baixa complexidade, com pequenas variações, 
dentro do seu nível hierárquico.  

x   

Possui relativo grau de autonomia para execução de tarefas de apoio dentro da área de 
atuação, envolvendo atividades operacionais de média complexidade, com certa 
diversificação, pertencente ao seu nível hierárquico. 

 x  

Possui autonomia para execução de tarefas de apoio dentro da área de atuação, 
envolvendo atividades operacionais classificadas como de alta complexidade, com 
diversificações abrangentes, pertencente ao seu nível hierárquico. 

  x 

 

FORMAÇÃO 
Necessária Desejável 

Ensino médio completo  
 

EXPERIÊNCIA 
Jr Pl Sn 

Mínima de 6 meses na área de 
atuação 

Preferencialmente de 2 anos na 
instituição e/ou 2 anos na área de 

atuação 

Preferencialmente de 4 anos na 
instituição e/ou 4 anos na área de 

atuação 
 

CONHECIMENTO / TREINAMENTO 
Nível do 

Cargo 
B I A 

 

1 
Informática (editor de texto, planilha eletrônica, apresentações, internet e 
e-mail) 

Jr x   
Pl x   
Sn  x  

 

2 Legislação do sistema CFMV/CRMVs 
Jr x   
Pl  x  
Sn   x 

 

3 Técnicas de atendimento ao cliente 
Jr x   
Pl  x  
Sn   x 

 
 

 

* Legenda: B-Básico  /  I-Intermediário  /  A-Avançado 

 
HABILIDADES / ATITUDES 

Competências Específicas da Função Competências do Nível Hierárquico 
Acompanhamento e controle Comunicação 
Dinamismo Foco no cliente 
Responsabil idade Organização 
 Proatividade 
 Relacionamento interpessoal 

 
        
          
 



  
   
 
 

 

Coordenador de Gabinete 
Executivo 

Gestor de Pessoas

DESCRIÇÃO DE FUNÇÃO 

 

Função: Gestor de Pessoas Lotação: Gestão de Pessoas 

Especificação: Função Gratificada Última Alteração: 19/09/2019 

 
HIERARQUIA 

 
 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Gerir os subsistemas de RH no âmbito do CRMV-PR: prover, aplicar, manter, desenvolver e monitorar o quadro 
funcional da Autarquia, em consonância com as diretrizes estabelecidas, afim de atrair e manter colaboradores 
motivados, comprometidos e gerando resultados, para atingir a missão e os objetivos estratégicos da Autarquia. 

 

RESPONSABILIDADES 
Gerais às funções de liderança / confiança: 
1 Planejar, organizar e distribuir as atividades da área de atuação processo ao longo do exercício 

2 
Orientar planos funcionais e operacionais (plano de ações e metas de trabalho), de acordo com as diretrizes 
estabelecidas no planejamento estratégico institucional 

3 
Propor soluções, bem como supervisionar e orientar a execução das políticas do conselho no âmbito da sua 
área de atuação  

4 
Orientar as ações, procedimentos e indicadores sobre novas legislações do sistema CFMV/CRMVs, referente 
aos procedimentos da área de atuação  

5 
Acompanhar e controlar os processos e o desempenho dos colaboradores lotados na seção, delegando e 
monitorando as atividades e os resultados alcançados  

6 
Promover a divulgação de informações relativas às atividades da área e interação da seção às demais 
unidades, mantendo a equipe de trabalho informada das ações e resultados do conselho 

7 Prever os períodos de aumento de volume de trabalho e organizar os colaboradores e ações da seção 

8 
Propor ações de melhorias, de padronização de processos e procedimentos específicos realizados pela área de 
atuação 

9 Tratar e repassar as deliberações e ações definidas junto à diretoria sobre a área 
10 Tomar decisões em relação a problemas administrativos da área de atuação (nível tático-operacional) 

11 
Supervisionar a elaboração de especificações técnicas de materiais e/ou serviços a serem contratados para a 
área 

12 Supervisionar e acompanhar a proposta orçamentaria relativa à área de atuação 
13 Mensurar os indicadores de desempenho da seção na periodicidade indicada 
14 Gerar e assinar ofícios, declarações e demais documentos pertinentes  
15 Analisar, instruir e cadastrar documentos e processos 
16 Prestar atendimento e orientação ao público interno e externo 
17 Fornecer feedback contínuo aos colaboradores da equipe 
18 Participar de reuniões administrativas do conselho e viagens, quando convocados 
19 Atuar na gestão e fiscalização de contratos diversos 
20 Fazer serviços externos conforme necessidade da área ou do CRMV-PR   
21 Zelar pelos bens patrimoniais do CRMV-PR 



  
   
 
 

 

22 
Instruir processos de pagamento pertinentes à área, contendo a documentação necessária (nota fiscal, 
certidões de regularidade, etc.) e encaminhar para pagamento 

23 Executar outras atividades correlatas em sua área de atuação, de acordo com a necessidade do conselho 
Gestão de Pessoas: 
1 Realizar e acompanhar ações relacionadas à gestão de pessoas contidas em acordo coletivo de trabalho 
2 Realizar e acompanhar as ações previstas no plano de carreira, cargos e salários do CRMV-PR 
3 Elaborar, instruir e acompanhar processos de concurso público para seleção de novos empregados 

4 
Publicar convocação de candidatos aprovados em concurso, receber documentação e proceder a integração 
de novos empregados públicos efetivos e comissionados 

5 Realizar processos de movimentação de pessoal 
6 Realizar processos de contratação de estagiários para a Autarquia 
7 Elaborar mapa anual de capacitações aplicável ao quadro funcional  
8 Realizar e acompanhar o processo de avaliação de desempenho anual 

9 
Acompanhar o desenvolvimento dos programas de prevenção de riscos, de saúde ocupacional, entre outros 
relacionados à saúde e segurança no trabalho e encaminhar processos para implantação de ações contidas 
nos referidos programas 

10 Controlar banco de horas e folhas ponto de trabalho 
11 Apoiar as l ideranças e mediar a resolução de conflitos 

12 
Acompanhar e controlar os prazos e a documentação de estágio, como relatórios periódicos, certificados de 
realização de estágio, períodos de recessos, folhas ponto, dentre outros.  

13 Coletar informações para divulgação no boletim interno do CRMV-PR 
14 Propor calendário anual de feriados e recessos para apreciação da Diretoria 
15 Controlar as multas de trânsito e de infrações com veículos oficiais do CRMV-PR 
16 Propor e organizar a realização periódica de pesquisa de clima organizacional  
17 Planejar e organizar a realização de reuniões administrativas de alinhamento  
18 Acompanhar e monitorar o desempenho do quadro funcional  

 
                                            GRAU DE AUTONOMIA E COMPLEXIDADE  

Possui autonomia para participação do planejamento institucional em nível tático, definição e execução dos planos 
de ação, gestão e suporte das atividades da área de atuação.   

 

REQUISITOS DE ACESSO 
1 Perfil  de gestão, com capacidade de avaliar oportunidades e propor soluções 
2 Capacidade de articulação e negociação interna e externa 
3 Conhecimento dos objetivos e diretrizes institucionais traçados pelo conselho e procedimentos da área pleiteada 
4 Conhecimento da estrutura organizacional e funcional do conselho 
5 Noções aplicáveis de gestão de pessoas 
6 Atitudes de comprometimento para com os resultados de seu trabalho, de sua assessoria e do conselho 

7 
Colaboradores reconhecidos como �referência em assuntos de importância estratégica para o conselho��, por 
seu papel e/ou conhecimento técnico em sua área de atuação 

8 Aprovação pela diretoria 
 

EXPERIÊNCIA 
Preferencialmente, dois anos de provimento interno, do quadro efetivo. 

 

CONHECIMENTO / TREINAMENTO 
    Grau de Domínio 

 B I A 

 

* Legenda: B-Básico  /  I-Intermediário  /  A-Avançado 

 

1 Gestão de pessoas   X 

2 Informática (edi tor de texto, plani lha  eletrônica , apresentações , internet, e-mai l )  X  

3 Legislação trabalhista e de estágio    X 

4 Planejamento estratégico e indicadores  X  

5 Técnicas de redação e oratória   X 



  
   
 
 

 

  



  
   
 
 

 

HABILIDADES / ATITUDES 
Competências Específicas da Função Competências do Nível Hierárquico 

Confidencialidade Acompanhamento e controle 
Isonomia e impessoalidade Capacidade de análise 
Proatividade Capacidade de propor soluções  
Relacionamento interpessoal Comunicação 
Tomada de decisão Liderança motivadora 
 Planejamento 
 Visão sistêmica 

 
 



 
 
 
 

 

Supervisor da Seção de 
Cobrança

Assistente Administrativo 
da Seçao de Cobrança

DESCRIÇÃO DE CARGO 
 

Cargo: Assistente Administrativo Lotação: Seção de Cobrança 

Especificação: Cargo Efetivo Última Alteração: 19/09/2019 

 
HIERARQUIA 

 
 
   
 
 

 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Prestar atendimento às pessoas físicas e jurídicas no âmbito do CRMV-PR, executando tarefas de apoio 
administrativo referente a negociação, cobrança e quitação de débitos, observando a legislação e procedimentos 
estabelecidos, a fim de garantir um serviço ágil  e de qualidade, de acordo com as diretrizes do CRMV-PR. 

 

RESPONSABILIDADES 
Gerais a todos os Assistentes Administrativos: 
1 Prestar atendimento pessoal e telefônico ao público 
2 Conferir documentos e processos 
3 Requisitar materiais para a seção 
4 Redigir ofícios e despachos 
5 Digitalizar documentos e processos 
6 Fazer parte de comissões, quando designados por normas específicas 
7 Manter-se informado sobre resoluções do CFMV e demais legislações pertinentes 
8 Operar sistemas informatizados específicos do CRMV-PR 
9 Encaminhar e instruir processos administrativos 

10 Enviar, receber e responder e-mails 
11 Organizar arquivos diversos e materiais para reuniões e eventos 
12 Atuar na gestão e fiscalização de contratos diversos 
13 Fazer serviços externos conforme necessidade da área ou do CRMV-PR 
14 Zelar pelos bens patrimoniais do CRMV-PR 

15 
Instruir processos de pagamento pertinentes à área, contendo a documentação necessária (nota fiscal, 
certidões de regularidade, etc.) e encaminhar para pagamento 

16 Prestar apoio em eventos, conforme necessidade da área ou do CRMV-PR 
17 Executar outras atividades correlatas em sua área de atuação, de acordo com necessidade do conselho 
Cobrança: 

 1 
Negociar parcelamento ou quitação de débitos de pessoas físicas e jurídicas (débitos administrativos e 
judiciais) 

2 Acompanhar e controlar processos de parcelamentos de débitos  
 3 Encaminhar processos de baixa de débitos quitados 
4 Efetuar a confecção e firmar termos de parcelamento de débitos administrativos e judiciais 
5 Emitir e encaminhar boletos e outros documentos pertinentes a parcelamentos ou quitação 

6 
Esclarecer e orientar profissionais, empresas e demais colaboradores da sede e unidades regionais sobre as 
cobranças do conselho 

7 Gerar, cadastrar e conferir documentos e processos relativos a cobrança  



 
 
 
 

 

8 Enviar e receber arquivo retorno Banco do Brasil  e processa-lo no sistema de cadastro 
9 Providenciar baixa de pagamentos com arquivo retorno do Banco do Brasil  

10 Repassar o relatório das baixas de pagamento para a contabil idade 
11 Controlar prazos de prescrição de débitos 
12 Encaminhar e instruir processos de ressarcimento (pagamentos a maior) 
13 Notificar empresas e/ou profissionais através de ofícios  
14 Emitir l istagens para seções, unidades e diretoria 
15 Publicar intimações, notificações e outras matérias em edital (diário oficial) 
16 Efetuar inscrição de débitos em dívida ativa 
17 Elaborar relatórios de controle interno 
18 Elaborar documentação para concil iação judicial 

 

GRAU DE AUTONOMIA E COMPLEXIDADE 
Nível do Cargo 

Jr Pl Sn 
Possui pouca autonomia para execução de tarefas de apoio dentro da área de atuação, 
envolvendo atividades operacionais de baixa complexidade, com pequenas variações, 
dentro do seu nível hierárquico. 

x   

Possui relativo grau de autonomia para execução de tarefas de apoio dentro da área de 
atuação, envolvendo atividades operacionais de média complexidade, com certa 
diversificação, pertencente ao seu nível hierárquico. 

 x  

Possui autonomia para execução de tarefas de apoio dentro da área de atuação, 
envolvendo atividades operacionais classificadas como alta complexidade, com 
diversificações abrangentes, pertencente ao seu nível hierárquico. 

  x 

 

FORMAÇÃO 
Necessária Desejável 

Ensino médio completo  
 

EXPERIÊNCIA 
Jr Pl Sn 

Mínima de 6 meses na área de 
atuação 

Preferencialmente de 2 anos na 
instituição e/ou 2 anos na área de 

atuação 

Preferencialmente de 4 anos na 
instituição e/ou 4 anos na área de 

atuação 
 

CONHECIMENTO / TREINAMENTO 
Nível do 

Cargo 
B I A 

 

1 
Informática (editor de texto, planilha eletrônica, apresentações, internet, 
e-mail) 

Jr x   
Pl x   
Sn  x  

 

2 Legislação do sistema CFMV/CRMVs 
Jr x   
Pl  x  
Sn   x 

 

3 Matemática 
Jr x   
Pl  x  
Sn   x 

* Legenda: B-Básico  /  I-Intermediário  /  A-Avançado 

 

HABILIDADES / ATITUDES 
Competências Específicas da Função Competências do Nível Hierárquico 

Atenção concentrada Comunicação 
Autocontrole Foco no cliente 
Negociação Organização 



 
 
 
 

 

Raciocínio lógico Proatividade 
 Relacionamento interpessoal 

 
 



 
 
 
 

 

Coordenador de Gabinete 
Executivo

Assistente Ténico em 
Informática

DESCRIÇÃO DE CARGO 
 

Cargo: Assistente Técnico em Informática Lotação: Seção de Cobrança 

Especificação: Cargo Efetivo (Em Extinção)  Última Alteração: 19/09/2019  

 
HIERARQUIA 

 
 
  
 
 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Prestar suporte aos usuários, executando atividades de manutenção e correções em componentes de softwares, 
hardwares, redes e sistemas operacionais, efetuando backup de dados e documentos, visando assegurar a 
segurança, continuidade, integridade e disponibil idade das informações para util ização das áreas do CRMV-PR. 

 

RESPONSABILIDADES 
1 Prestar atendimento pessoal e telefônico ao público 
2 Conferir documentos e processos 
3 Requisitar materiais para a seção 
4 Redigir ofícios e despachos 
5 Digitalizar documentos e processos 
6 Fazer parte de comissões, quando designados por normas específicas 
7 Manter-se informado sobre resoluções do CFMV e demais legislações pertinentes 
8 Operar sistemas informatizados específicos do CRMV-PR 
9 Encaminhar e instruir processos administrativos 

10 Enviar, receber e responder e-mails  
11 Organizar arquivos diversos e materiais para reuniões e eventos 
12 Atuar na gestão e fiscalização de contratos diversos 
13 Fazer serviços externos conforme necessidade da área ou do CRMV-PR 
14 Zelar pelos bens patrimoniais do CRMV-PR 

15 
Instruir processos de pagamento pertinentes à área, contendo a documentação necessária (nota fiscal, 
certidões de regularidade, etc.) e encaminhar para pagamento 

16 Prestar apoio em eventos, conforme necessidade da área ou do CRMV-PR 
17 Executar outras atividades correlatas em sua área de atuação, de acordo com necessidade do conselho 

18 
Gerar na periodicidade necessária, arquivo para confecção de carnê de cobrança a todos às pessoas físicas e 
jurídicas   

19 Enviar e receber arquivo retorno Banco do Brasil  e processa-lo no sistema de cadastro 
20 Providenciar baixa de pagamentos com arquivo retorno do Banco do Brasil  
21 Repassar o relatório das baixas de pagamento para a contabil idade 
22 Efetuar manutenção da rede do conselho 
23 Incluir e/ou excluir usuários na rede e no sistema de cadastro 
24 Criar e configurar grupos de acesso, pastas e documentos 
25 Fazer a instalação, manutenção e configuração dos equipamentos de informática e softwares 
26 Prestar suporte às seções com relação aos programas de informática e os específicos do conselho 
27 Fazer a configuração e controle da internet e e-mails 



 
 
 
 

 

28 Elaborar relatórios do sistema e controles internos 
29 Criar mala direta 
30 Fazer backup de dados e documentos 
31 Fazer o cabeamento de rede para novos pontos 
32 Elaborar especificação dos equipamentos e softwares a serem adquiridos 
33 Enviar e receber arquivo retorno Banco do Brasil  e processa-lo no sistema de cadastro 
34 Providenciar baixa de pagamentos com arquivo retorno do Banco do Brasil  

 

GRAU DE AUTONOMIA E COMPLEXIDADE 
Nível do Cargo 

Jr Pl Sn 
Possui pouca autonomia para execução de tarefas de apoio dentro da área de atuação, 
envolvendo atividades operacionais de baixa complexidade, com pequenas variações, 
dentro do seu nível hierárquico. 

x   

Possui relativo grau de autonomia para execução de tarefas de apoio dentro da área de 
atuação, envolvendo atividades operacionais de média complexidade, com certa 
diversificação, pertencente ao seu nível hierárquico. 

 x  

Possui autonomia para execução de tarefas de apoio dentro da área de atuação, 
envolvendo atividades operacionais classificadas como alta complexidade, com 
diversificações abrangentes, pertencente ao seu nível hierárquico. 

  x 

 

FORMAÇÃO 
Necessária Desejável 

Ensino médio completo  
 

EXPERIÊNCIA 
Jr Pl Sn 

Mínima de 6 meses na área de 
atuação 

Preferencialmente de 2 anos na 
instituição e/ou 2 anos na área de 

atuação 

Preferencialmente de 4 anos na 
instituição e/ou 4 anos na área de 

atuação 
 

CONHECIMENTO / TREINAMENTO 
Nível do 

Cargo 
B I A 

 

1 Equipamentos e componentes de informática 
Jr x   
Pl  x  
Sn   x 

 

2 Gestão de redes e dados 
Jr x   
Pl  x  
Sn   x 

 

3 Sistemas operacionais 
Jr x   
Pl  x  
Sn   x 

 

4 Telecomunicações (hardware e software) 
Jr x   
Pl  x  
Sn   x 

 
 

* Legenda: B-Básico  /  I-Intermediário  /  A-Avançado 

 

HABILIDADES / ATITUDES 
Competências Específicas da Função Competências do Nível Hierárquico 

Atenção concentrada Comunicação 
Capacidade de análise Foco no cliente 
Capacidade de resolução Organização 



 
 
 
 

 

 Proatividade 
 Relacionamento interpessoal 

 
 



 
 
 
 

 

Coordenador de Gabinete 
Executivo

Supervisor da Seção de 
Cobrança

DESCRIÇÃO DE FUNÇÃO 
 

Função: Supervisor da Seção de Cobrança Lotação: Seção de Cobrança 

Especificação: Função Gratificada Última Alteração: 19/09/2019 

  
HIERARQUIA 

 
 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Supervisão das atividades e as demandas desenvolvidas pela área, orientação de planos funcionais e planos 
operacionais, gestão da equipe, acompanhamento e controle dos projetos, processos de trabalho e indicadores, 
apresentação de propostas de alternativas e meios para aperfeiçoar atividades e maximizar os resultados entregues, 
visando a efetividade na prestação de serviços aos profissionais, empresas e à sociedade. 

 
RESPONSABILIDADES 

Gerais às funções de liderança / confiança: 
1 Planejar, organizar e distribuir as atividades da área de atuação processo ao longo do exercício 

2 
Orientar planos funcionais e operacionais (plano de ações e metas de trabalho), de acordo com as diretrizes 
estabelecidas no planejamento estratégico institucional 

3 
Propor soluções, bem como supervisionar e orientar a execução das políticas do conselho no âmbito da sua 
área de atuação  

4 
Orientar as ações, procedimentos e indicadores sobre novas legislações do sistema CFMV/CRMVs, referente 
aos procedimentos da área de atuação  

5 
Acompanhar e controlar os processos e o desempenho dos colaboradores lotados na seção, delegando e 
monitorando as atividades e os resultados alcançados  

6 
Promover a divulgação de informações relativas às atividades da área e interação da seção às demais 
unidades, mantendo a equipe de trabalho informada das ações e resultados do conselho 

7 Prever os períodos de aumento de volume de trabalho e organizar os colaboradores e ações da seção 

8 
Propor ações de melhorias, de padronização de processos e procedimentos específicos realizados pela área 
de atuação 

9 Tratar e repassar as deliberações e ações definidas junto à diretoria sobre a área 
10 Tomar decisões em relação a problemas administrativos da área de atuação (nível tático-operacional) 

11 
Supervisionar a elaboração de especificações técnicas de materiais e/ou serviços a serem contratados para a 
área 

12 Supervisionar e acompanhar a proposta orçamentaria relativa à área de atuação 
13 Mensurar os indicadores de desempenho da seção na periodicidade indicada 
14 Gerar e assinar ofícios, declarações e demais documentos pertinentes  
15 Analisar, instruir e cadastrar documentos e processos 
16 Prestar atendimento e orientação ao público interno e externo 
17 Fornecer feedback contínuo aos colaboradores da equipe 
18 Participar de reuniões administrativas do conselho e viagens, quando convocados 
19 Atuar na gestão e fiscalização de contratos diversos 
20 Fazer serviços externos conforme necessidade da área ou do CRMV-PR   



 
 
 
 

 

21 Zelar pelos bens patrimoniais do CRMV-PR 

22 
Instruir processos de pagamento pertinentes à área, contendo a documentação necessária (nota fiscal, 
certidões de regularidade, etc.) e encaminhar para pagamento 

23 Executar outras atividades correlatas em sua área de atuação, de acordo com a necessidade do conselho 
Cobrança: 

1 
Gerar na periodicidade necessária, arquivo para confecção de carnê de cobrança a todos às pessoas físicas e 
jurídicas   

2 
Desenvolver ações para manter o sistema de cadastro atualizado, visando efetuar as cobranças efetivamente 
devidas 

3 Confeccionar relação de devedores de campanhas de cobranças específicas, com prazos para execução 
4 Providenciar baixa de pagamentos com arquivo retorno do Banco do Brasil  
5 Repassar os relatórios de baixas de pagamento à contabil idade 

6 
Controlar os pagamentos de anuidades (pagamento normal, a menor e a maior) e dar os encaminhamentos 
necessários 

7 Controlar prazos de prescrição de débitos 
8 Supervisionar as recobranças de anuidades e autos de multas, para posterior inscrição e dívida ativa 
9 Efetuar a inscrição de débitos em dívida ativa 

10 
Negociar parcelamento ou quitação de débitos de pessoas físicas e jurídicas (débitos administrativos e 
judiciais) 

11 Propor e desenvolver campanhas de recuperação de crédito 
 

GRAU DE AUTONOMIA E COMPLEXIDADE 
Possui autonomia para participação do planejamento individual em nível tático, definição dos planos de ação e 
supervisão de atividades da seção. 

 

REQUISITOS DE ACESSO 
1 Perfil  de gestão, com capacidade de avaliar oportunidades e propor soluções 
2 Capacidade de articulação e negociação interna e externa 
3 Conhecimento dos objetivos e diretrizes institucionais traçados pelo conselho e procedimentos da área pleiteada 
4 Conhecimento da estrutura organizacional e funcional do conselho 
5 Noções aplicáveis de gestão de pessoas 
6 Atitudes de comprometimento para com os resultados de seu trabalho, de sua seção e do conselho 

7 
Colaboradores reconhecidos como �referência em assuntos de importância estratégica para o conselho�, por 
seu papel e/ou conhecimento técnico em sua área de atuação 

8 Aprovação pela diretoria 
 

EXPERIÊNCIA 
Preferencialmente, dois anos de provimento interno, do quadro efetivo. 

 

CONHECIMENTO / TREINAMENTO 
Grau de Domínio  

B I A 
1 Informática (editor de texto, planilha eletrônica, apresentações, internet, e-mail) x   
2 Legislação do sistema CFMV/CRMVs   x 

3 Matemática   x 
 
 

* Legenda: B-Básico  /  I-Intermediário  /  A-Avançado 

 

HABILIDADES / ATITUDES 
Competências Específicas da Função Competências do Nível Hierárquico 

Confiabil idade Acompanhamento e controle 
Dinamismo Capacidade de análise 
Negociação Capacidade de propor soluções 
Proatividade Comunicação 
Relacionamento interpessoal Liderança motivadora 
 Planejamento 



 
 
 
 

 

 Visão sistêmica 
 
 



 
 
 

 

Supervisor da Seção de Compras 
e Contratos

Assistente Administrativo da Seção 
de Compras e Contratos

 

 DESCRIÇÃO DE CARGO 
 

Cargo: Assistente Administrativo Lotação: Seção de Compras e Contratos 

Especificação: Cargo Efetivo Última Alteração: 19/09/2019 

 

HIERARQUIA 
 
 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Executar atividades no âmbito administrativo, elaborando e realizando as atividades necessárias para a aquisição e 
contratação de bens e serviços, com emissão, organização e encaminhamento de processos e documentações 
relacionadas às contratações do CRMV-PR, observando as legislações e procedimentos vigentes. 

 
RESPONSABILIDADES 

Gerais a todos os Assistentes Administrativos: 
1 Prestar atendimento pessoal e telefônico ao público 
2 Conferir documentos e processos 
3 Requisitar materiais para a seção 
4 Redigir ofícios e despachos 
5 Digitalizar documentos e processos 
6 Fazer parte de comissões, quando designados por normas específicas 
7 Manter-se informado sobre resoluções do CFMV e demais legislações pertinentes 
8 Operar sistemas informatizados específicos do CRMV-PR 
9 Encaminhar e instruir processos administrativos 

10 Enviar, receber e responder e-mails 
11 Organizar arquivos diversos e materiais para reuniões e eventos 
12 Atuar na gestão e fiscalização de contratos diversos 
13 Fazer serviços externos conforme necessidade da área ou do CRMV-PR 
14 Zelar pelos bens patrimoniais do CRMV-PR 

15 
Instruir processos de pagamento pertinentes à área, contendo a documentação necessária (nota fiscal, 
certidões de regularidade, etc.) e encaminhar para pagamento 

16 Prestar apoio em eventos, conforme necessidade da área ou do CRMV-PR 
17 Executar outras atividades correlatas em sua área de atuação, de acordo com necessidade do conselho 
Compras e Contratos: 
1 Realizar abertura e instrução de processos de compras diretas e l icitatórias 
2 Realizar orçamentos para compras diretas, l icitatórias e pesquisas pertinentes  
3 Elaborar quadros de cotação de preços em processos de compras e contratações 

4 
Elaborar minutas de editais, contratos, prorrogações, distratos, aditivos, convênios e ordens de 
compra/serviços 

5 Controlar prazos relativos a l icitações, contratações e prorrogações 



 
 
 

 

6 
Encaminhar publicações relativas aos processos de l icitações, prorrogações, aditivos, convênios, dente outros 
pertinentes 

7 Acompanhar a realização dos processos l icitatórios e a conclusão da contratação 
8 Realizar a gestão compartilhada dos contratos do CRMV-PR 
9 Orientar às áreas e unidades regionais sobre as normativas vigentes e procedimentos dos processos da área 

10 Auxil iar na elaboração do planejamento das aquisições e contratações do CRMV-PR 
11 Auxil iar na elaboração de relatórios da área de atuação  

 

GRAU DE AUTONOMIA E COMPLEXIDADE 
Nível do Cargo 

Jr Pl Sn 
Possui pouca autonomia para execução de tarefas de apoio dentro da área de atuação, 
envolvendo atividades operacionais de baixa complexidade, com pequenas variações, 
dentro do seu nível hierárquico. 

x   

Possui relativo grau de autonomia para execução de tarefas de apoio dentro da área de 
atuação, envolvendo atividades operacionais de média complexidade, com certa 
diversificação, pertencente ao seu nível hierárquico. 

 x  

Possui autonomia para execução de tarefas de apoio dentro da área de atuação, 
envolvendo atividades operacionais classificadas como alta complexidade, com 
diversificações abrangentes, pertencente ao seu nível hierárquico. 

  x 

 
FORMAÇÃO 

Necessária Desejável 
Ensino médio completo  

 

EXPERIÊNCIA 
Jr Pl Sn 

Mínima de 6 meses na área de 
atuação 

Preferencialmente de 2 anos na 
instituição e/ou 2 anos na área de 

atuação 

Preferencialmente de 4 anos na 
instituição e/ou 4 anos na área de 

atuação 
 

CONHECIMENTO / TREINAMENTO 
Nível do 

Cargo 
B I A 

 

1 
Informática (editor de texto, planilha eletrônica, apresentações, internet, 
e-mail) 

Jr x   
Pl  x  
Sn  x  

 

2 Legislação de l icitação e contratos 
Jr x   
Pl  x  
Sn   x 

 

3 Legislação do sistema CFMV/CRMVs 
Jr x   
Pl  x  
Sn   x 

 

4 Legislação tributária, administrativa, comercial e civil 
Jr x   
Pl  x  
Sn   x 

 

5 Técnicas de redação e oratória 
Jr x   
Pl  x  
Sn   x 

* Legenda: B-Básico  /  I-Intermediário  /  A-Avançado 

 
HABILIDADES / ATITUDES 

Competências Específicas da Função Competências do Nível Hierárquico 
Atenção concentrada Comunicação 



 
 
 

 

Negociação Foco no cliente 
Persuasão Organização 
Planejamento Proatividade 
Responsabil idade Relacionamento interpessoal 

 



 
  
 
 

 

Coordenador de Gabinete 
Executivo

Supervisor da Seção de 
Compras e Contratos

DESCRIÇÃO DE FUNÇÃO 
 

Função: Supervisor da Seção de Compras e Contratos Lotação: Compras e Contratos 

Especificação: Função Gratificada Última Alteração: 19/09/2019 

 
HIERARQUIA 

 
 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Supervisão das atividades e as demandas desenvolvidas pela área, orientação de planos funcionais e planos 
operacionais, gestão da equipe, acompanhamento e controle dos projetos, processos de trabalho e indicadores, 
apresentação de propostas de alternativas e meios para aperfeiçoar atividades e maximizar os resultados entregues, 
visando assegurar o contínuo abastecimento de bens e serviços ao CRMV-PR. 

 
RESPONSABILIDADES 

Gerais às funções de liderança / confiança: 
1 Planejar, organizar e distribuir as atividades da área de atuação processo ao longo do exercício 

2 
Orientar planos funcionais e operacionais (plano de ações e metas de trabalho), de acordo com as diretrizes 
estabelecidas no planejamento estratégico institucional 

3 
Propor soluções, bem como supervisionar e orientar a execução das políticas do conselho no âmbito da sua 
área de atuação  

4 
Orientar as ações, procedimentos e indicadores sobre novas legislações do sistema CFMV/CRMVs, referente 
aos procedimentos da área de atuação  

5 
Acompanhar e controlar os processos e o desempenho dos colaboradores lotados na seção, delegando e 
monitorando as atividades e os resultados alcançados  

6 
Promover a divulgação de informações relativas às atividades da área e interação da seção às demais 
unidades, mantendo a equipe de trabalho informada das ações e resultados do conselho 

7 Prever os períodos de aumento de volume de trabalho e organizar os colaboradores e ações da seção 

8 
Propor ações de melhorias, de padronização de processos e procedimentos específicos realizados pela área de 
atuação 

9 Tratar e repassar as deliberações e ações definidas junto à diretoria sobre a área 
10 Tomar decisões em relação a problemas administrativos da área de atuação (nível tático-operacional) 

11 
Supervisionar a elaboração de especificações técnicas de materiais e/ou serviços a serem contratados para a 
área 

12 Supervisionar e acompanhar a proposta orçamentaria relativa à área de atuação 
13 Mensurar os indicadores de desempenho da seção na periodicidade indicada 
14 Gerar e assinar ofícios, declarações e demais documentos pertinentes  
15 Analisar, instruir e cadastrar documentos e processos 
16 Prestar atendimento e orientação ao público interno e externo 
17 Fornecer feedback contínuo aos colaboradores da equipe 
18 Participar de reuniões administrativas do conselho e viagens, quando convocados 
19 Atuar na gestão e fiscalização de contratos diversos 
20 Fazer serviços externos conforme necessidade da área ou do CRMV-PR   



 
  
 
 

 

21 Zelar pelos bens patrimoniais do CRMV-PR 

22 
Instruir processos de pagamento pertinentes à área, contendo a documentação necessária (nota fiscal, 
certidões de regularidade, etc.) e encaminhar para pagamento 

23 Executar outras atividades correlatas em sua área de atuação, de acordo com a necessidade do conselho 
Compras e Contratos:  
1 Elaborar planejamento das aquisições e contratações do CRMV-PR 

2 
Instruir, controlar e acompanhar processos de aquisição de bens e contratações de serviços diretos e por 
l icitação  

3 
Elaborar minutas e revisar editais, contratos, prorrogações, distratos, aditivos, convênios e ordens de 
compra/serviços 

4 Controlar prazos relativos a l icitações, contratações e prorrogações 
5 Acompanhar a realização dos processos l icitatórios e a conclusão da contratação 
6 Realizar a gestão compartilhada dos contratos do CRMV-PR 
7 Orientar às áreas e unidades regionais sobre as normativas vigentes e procedimentos dos processos da área 
8 Elaborar relatórios da área de atuação 

 
GRAU DE AUTONOMIA E COMPLEXIDADE 

Possui autonomia para participação do planejamento institucional em nível tático, definição dos planos 
de ação e supervisão de atividades da seção. 

 

REQUISITOS DE ACESSO 
1 Perfil  de gestão, com capacidade de avaliar oportunidades e propor soluções 
2 Capacidade de articulação e negociação interna e externa 
3 Conhecimento dos objetivos e diretrizes institucionais traçados pelo conselho e procedimentos da área pleiteada 
4 Conhecimento da estrutura organizacional e funcional do conselho 
5 Noções aplicáveis de gestão de pessoas 
6 Atitudes de comprometimento para com os resultados de seu trabalho, de sua seção e do conselho 

7 
Colaboradores reconhecidos como �referência em assuntos de importância estratégica para o conselho�, por seu 
papel e/ou conhecimento técnico em área de atuação 

8 Aprovação pela diretoria 
 

EXPERIÊNCIA 
Preferencialmente, dois anos de provimento interno, do quadro efetivo. 

 

CONHECIMENTO / TREINAMENTO 
Grau de Domínio 

B I A 
1 Informática (editor de texto, planilha eletrônica, apresentações, internet, e-mai l )  x  

2 Legislação de l icitação e contratos   x 

3 Legislação tributária, administrativa, comercial e civil      

4 Legislação do sistema CFMV/CRMVs  x  

5 Orçamento e cálculos   x 

6 Técnicas de redação e oratória   x 
 

 

 

* Legenda: B-Básico  /  I-Intermediário  /  A-Avançado 

 

HABILIDADES / ATITUDES 
Competências Específicas da Função Competências do Nível Hierárquico 

Comprometimento Acompanhamento e controle 
Negociação  Capacidade de análise 
Organização  Capacidade de propor soluções 
Persuasão Comunicação 
Proatividade Liderança motivadora 
 Planejamento 



 
  
 
 

 

 Visão sistêmica 
 
 



 
 
 
 

 

Supervisor da Seção de Manutenção, 
Patrimônio e Almoxarifado

Assistente Administrativo da Seção de 
Manutenção, Patrimônio e Almoxarifado

DESCRIÇÃO DE CARGO 
 

Cargo: Assistente Administrativo Lotação: Seção de Manutenção, Patrimônio e Almoxarifado 

Especificação: Cargo Efetivo Última Alteração: 19/09/2019 

 

HIERARQUIA 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Executar atividades no âmbito administrativo, elaborando e realizando as atividades necessárias para controle e 
conservação dos bens patrimoniais, gestão de almoxarifado e de manutenções da Sede e unidades regionais de 
atendimento, com organização e encaminhamento de processos e documentações relacionadas, visando atender as 
necessidades do CRMV-PR.  

 

RESPONSABILIDADES 
Gerais a todos os Assistentes Administrativos: 
1 Prestar atendimento pessoal e telefônico ao público 
2 Conferir documentos e processos 
3 Requisitar materiais para a seção 
4 Redigir ofícios e despachos 
5 Digitalizar documentos e processos 
6 Fazer parte de comissões, quando designados por normas específicas 
7 Manter-se informado sobre resoluções do CFMV e demais legislações pertinentes 
8 Operar sistemas informatizados específicos do CRMV-PR 
9 Encaminhar e instruir processos administrativos 

10 Enviar, receber e responder e-mails 
11 Organizar arquivos diversos e materiais para reuniões e eventos 
12 Atuar na gestão e fiscalização de contratos diversos 
13 Fazer serviços externos conforme necessidade da área ou do CRMV-PR 
14 Zelar pelos bens patrimoniais do CRMV-PR 

15 
Instruir processos de pagamento pertinentes à área, contendo a documentação necessária (nota fiscal, 
certidões de regularidade, etc.) e encaminhar para pagamento 

16 Prestar apoio em eventos, conforme necessidade da área ou do CRMV-PR 
17 Executar outras atividades correlatas em sua área de atuação, de acordo com necessidade do conselho 
Manutenção: 
1 Efetuar o controle da manutenção dos veículos da sede e das URAs;  
2 Efetuar o controle do abastecimento dos veículos da sede e das URAs 
3 Efetuar o controle dos l icenciamentos anuais dos veículos do CRMV-PR 
4 Efetuar o controle da manutenção dos aparelhos de ar condicionados da sede e das URAs 
5 Efetuar o controle de estoque e entrega de EPIs e EPCs, para uso dos colaboradores da Sede e das URAs 
6 Efetuar o controle da instruir processos de recarga de extintores de incêndio da sede e das URAs 
7 Enviar/entregar materiais/gêneros/suprimentos às URAs 



 
 
 
 

 

8 
Prestar atendimento e acompanhar as empresas prestadoras de serviços (elétrica, hidráulica, jardinagem, 
dentre outras atividades l igadas à manutenção predial) 

  



 
 
 
 

 

Patrimônio: 
1 Controlar, cadastrar, fazer a realocação e relação de baixa de bens patrimoniais 
2 Controlar a devolução dos bens retirados do CRMV-PR por saída provisória 
3 Iniciar e instruir processos de doação e alienação de bens patrimoniais 

4 
Realizar em conjunto com a contabil idade a distinção entre o bem de consumo x permanente para 
classificação correta do mesmo 

5 Realizar inventário de bens de consumo, controle de prazos de validade e quantidades mínimas e máximas 
6 Emitir e afixar etiquetas patrimoniais 
7 Realizar o lançamento de notas fiscais no sistema de controle de patrimônio 

8 
Controlar e arquivar notas fiscais, guias de transferências, termos de responsabilidades, memorandos, dentre 
outros, referente a gestão dos bens patrimoniais do CRMV-PR 

Almoxarifado: 
1 Controlar consumos e gerir o almoxarifado (estoques) 
2 Elaborar termos de referência das aquisições e contratações pertinentes à área 
3 Controlar prazos de vigência dos contratos e atas de registro de preços pertinentes à área de atuação 
4 Iniciar e instruir processos de aquisições e contratações pertinentes à área (contratações diretas e l icitatórias) 

5 
Controlar quantitativos e consumo de materiais de expediente, materiais gráficos, suprimentos de 
informática, materiais de l impeza e higiene, gêneros alimentícios, dentre outros 

6 Receber e estocar os materiais citados no item anterior 

7 
Controlar e alimentar sistema(s) de controle de estoque (materiais de expediente, gêneros alimentícios, 
suprimentos, l impeza e higiene, dentre outros) 

8 Auxil iar na elaboração do planejamento anual das aquisições da área 
 

GRAU DE AUTONOMIA E COMPLEXIDADE 
Nível do Cargo 

Jr Pl Sn 
Possui pouca autonomia para execução de tarefas de apoio dentro da área de atuação, 
envolvendo atividades operacionais de baixa complexidade, com pequenas variações, 
dentro do seu nível hierárquico. 

x   

Possui relativo grau de autonomia para execução de tarefas de apoio dentro da área de 
atuação, envolvendo atividades operacionais de média complexidade, com certa 
diversificação, pertencente ao seu nível hierárquico. 

 x  

Possui autonomia para execução de tarefas de apoio dentro da área de atuação, 
envolvendo atividades operacionais classificadas como alta complexidade, com 
diversificações abrangentes, pertencente ao seu nível hierárquico. 

  x 

 
FORMAÇÃO 

Necessária Desejável 
Ensino médio completo  

 

EXPERIÊNCIA 
Jr Pl Sn 

Mínima de 6 meses na área de 
atuação 

Preferencialmente de 2 anos na 
instituição e/ou 2 anos na área de 

atuação 

Preferencialmente de 4 anos na 
instituição e/ou 4 anos na área de 

atuação 
 

CONHECIMENTO / TREINAMENTO 
Nível do 

Cargo 
B I A 

 

1 Gestão de estoque e patrimônio 
Jr x   
Pl  x  
Sn  x  

 

2 
Informática (editor de texto, planilha eletrônica, apresentações, internet, 
e-mail) 

Jr x   
Pl  x  
Sn   x 

 



 
 
 
 

 

  



 
 
 
 

 

 

3 Legislação pertinente a bens patrimoniais/materiais de consumo 
Jr x   
Pl  x  
Sn   x 

 

4 Orçamentos e cálculos 
Jr x   
Pl  x  
Sn   x 

* Legenda: B-Básico  /  I-Intermediário  /  A-Avançado 

 
 

HABILIDADES / ATITUDES 
Competências Específicas da Função Competências do Nível Hierárquico 

Acompanhamento e controle Comunicação 
Dinamismo Foco no cliente 
Firmeza Organização 
Negociação Proatividade 
 Relacionamento interpessoal 

 
 



 
 
 
 

 

Supervisor da Seção de Manutenção, 
Patrimônio e Almoxarifado

Servente

DESCRIÇÃO DE CARGO 
 

Cargo: Servente  Lotação: Seção de Manutenção, Patrimônio e Almoxarifado 

Especificação: Cargo Efetivo 
(Em Extinção) 

Última Alteração: 19/09/2019 

 
HIERARQUIA 

 
 

  

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Realizar os serviços de l impeza e conservação nas dependências do CRMV-PR, bem como preparar produtos 
alimentícios quando solicitado, controlando os produtos e utensíl ios da copa, de forma a assegurar que todas as 
tarefas sejam executadas dentro das diretrizes estabelecidas. 

 

RESPONSABILIDADES 
1 Fazer parte das comissões, quando designados por normas específicas 
2 Realizar serviços de copa 
3 Fornecer apoio logístico nas reuniões e eventos realizados pelo CRMV-PR 
4 Solicitar compra e materiais e insumos necessários à execução das atividades 
5 Manter l impas as instalações internas e externas da sede do conselho 
6 Zelar pelo material de trabalho e de boa util ização dos recursos disponíveis 
7 Executar outras atividades correlatas em sua área de atuação, de acordo com a necessidade da empresa 

 

GRAU DE AUTONOMIA E COMPLEXIDADE 
Nível do Cargo 

Jr Pl Sn 
Possui pouca autonomia para execução de tarefas simples e rotineiras, envolvendo 
atividades operacionais de baixa complexidade, simples e com pequenas variações. 

x   

Possui pouca autonomia para execução de tarefas simples e rotineiras, envolvendo 
atividades operacionais de média complexidade, e com pequenas variações.  

 x  

Possui relativo grau de autonomia para execução de tarefas simples e rotineiras, 
envolvendo atividades operacionais de média complexidade, e com certas diversificações. 

  x 

 

FORMAÇÃO 
Necessária Desejável 

Ensino fundamental completo  
 

EXPERIÊNCIA 
Jr Pl Sn 

Mínima de 6 meses na área de 
atuação 

Preferencialmente de 1 anos na 
instituição e/ou 1 anos na área de 

atuação 

Preferencialmente de 2 anos na 
empresa e/ou 2 anos na área de 

atuação 
 



 
 
 
 

 

  



 
 
 
 

 

CONHECIMENTO / TREINAMENTO 
Nível do 

Cargo 
B I A 

 

1 Manuseio com produtos de l impeza 
Jr x   
Pl  x  
Sn   x 

 

2 Noções de l impeza e higiene 
Jr  x  
Pl  x  
Sn   x 

* Legenda: B-Básico  /  I-Intermediário  /  A-Avançado 

 
HABILIDADES / ATITUDES 

Competências Específicas da Função Competências do Nível Hierárquico 
Comunicação Presteza 
Dinamismo Proatividade 
Relacionamento interpessoal Organização 
Responsabil idade  

 
 



  
 
 
 

 

Coordenador de Gabinete Executivo

Supervisor da Seção de Manutenção, 
Patrimônio e Almoxarifado

DESCRIÇÃO DE FUNÇÃO 
 

Função: Supervisor da Seção de Manutenção, 
Patrimônio e Almoxarifado 

Lotação: Manutenção, Patrimônio e 
Almoxarifado 

 

Especificação: Função Gratificada 
 

Última Alteração: 19/09/2019 

 
HIERARQUIA 

 
 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Supervisão das atividades e as demandas desenvolvidas pela área, orientação de planos funcionais e planos 
operacionais, gestão da equipe, acompanhamento e controle dos projetos, processos de trabalho e indicadores, 
apresentação de propostas de alternativas e meios para aperfeiçoar atividades e maximizar os resultados entregues, 
com adequada gestão patrimonial, abastecimento de materiais e manutenções da infraestrutura da Autarquia. 

 
RESPONSABILIDADES 

Gerais às funções de liderança / confiança: 
1 Planejar, organizar e distribuir as atividades da área de atuação processo ao longo do exercício 

2 
Orientar planos funcionais e operacionais (plano de ações e metas de trabalho), de acordo com as diretrizes 
estabelecidas no planejamento estratégico institucional 

3 
Propor soluções, bem como supervisionar e orientar a execução das políticas do conselho no âmbito da sua 
área de atuação  

4 
Orientar as ações, procedimentos e indicadores sobre novas legislações do sistema CFMV/CRMVs, referente 
aos procedimentos da área de atuação  

5 
Acompanhar e controlar os processos e o desempenho dos colaboradores lotados na seção, delegando e 
monitorando as atividades e os resultados alcançados  

6 
Promover a divulgação de informações relativas às atividades da área e interação da seção às demais 
unidades, mantendo a equipe de trabalho informada das ações e resultados do conselho 

7 Prever os períodos de aumento de volume de trabalho e organizar os colaboradores e ações da seção 

8 
Propor ações de melhorias, de padronização de processos e procedimentos específicos realizados pela área de 
atuação 

9 Tratar e repassar as deliberações e ações definidas junto à diretoria sobre a área 
10 Tomar decisões em relação a problemas administrativos da área de atuação (nível tático-operacional) 

11 
Supervisionar a elaboração de especificações técnicas de materiais e/ou serviços a serem contratados para a 
área 

12 Supervisionar e acompanhar a proposta orçamentaria relativa à área de atuação 
13 Mensurar os indicadores de desempenho da seção na periodicidade indicada 
14 Gerar e assinar ofícios, declarações e demais documentos pertinentes  
15 Analisar, instruir e cadastrar documentos e processos 
16 Prestar atendimento e orientação ao público interno e externo 
17 Fornecer feedback contínuo aos colaboradores da equipe 
18 Participar de reuniões administrativas do conselho e viagens, quando convocados 



  
 
 
 

 

19 Atuar na gestão e fiscalização de contratos diversos 
20 Fazer serviços externos conforme necessidade da área ou do CRMV-PR   
21 Zelar pelos bens patrimoniais do CRMV-PR 

22 
Instruir processos de pagamento pertinentes à área, contendo a documentação necessária (nota fiscal, 
certidões de regularidade, etc.) e encaminhar para pagamento 

23 Executar outras atividades correlatas em sua área de atuação, de acordo com a necessidade do conselho 
Manutenção, Patrimônio e Almoxarifado: 

1 
Supervisionar e controlar a documentação relacionada aos processos da área, como notas fiscais, guias de 
transferências, termos de responsabilidades, etc. 

2 Gerir os projetos da área constantes no planejamento anual do CRMV-PR 
3 Elaborar planejamento anual das aquisições e contratações da área 

4 
Controlar quantitativos e consumo de materiais de expediente, materiais gráficos, suprimentos de 
informática, materiais de l impeza e higiene, gêneros alimentícios, dentre outros 

5 Instruir e acompanhar processos de aquisições e contratações pertinentes à área 
6 Controlar prazos de vigência dos contratos e atas de registro de preços pertinentes à área de atuação 
7 Realizar inventário de bens de consumo e controle de prazos de validade e quantidades mínimas e máximas 
8 Controlar e acompanhar o cadastramento dos bens patrimoniais do CRMV-PR 

9 
Emitir guias de transferência de bens patrimoniais, termo de responsabilidade e formulário para saída 
provisória de bens patrimoniais 

10 Controlar a devolução dos bens retirados do CRMV-PR por saída provisória 
11 Organizar, acompanhar e controlar os processos de realocação e de baixa de bens patrimoniais 

12 
Realizar em conjunto com a contabil idade a distinção entre o bem de consumo x permanente para classificação 
correta do mesmo 

13 
Organizar, acompanhar e controlar inventário de bens de consumo, controle de prazos de validade e 
quantidades mínimas e máximas 

14 Iniciar e instruir processos de doação e alienação de bens patrimoniais 
 

GRAU DE AUTONOMIA E COMPLEXIDADE 
Possui autonomia para participação do planejamento institucional em nível tático, definição dos planos de ação e 
supervisão de atividades da seção. 

 

REQUISITOS DE ACESSO 
1 Perfil  de gestão, com capacidade de avaliar oportunidades e propor soluções 
2 Capacidade de articulação e negociação interna e externa 

3 
Conhecimento dos objetivos e diretrizes institucionais traçados pelo conselho e procedimentos da área 
pleiteada 

4 Conhecimento da estrutura organizacional e funcional do conselho 
5 Noções aplicáveis de gestão de pessoas 
6 Atitudes de comprometimento para com os resultados de seu trabalho, de sua seção e do conselho 

7 
Colaboradores reconhecidos como �referência em assuntos de importância estratégica para o conselho�, por 
seu papel e/ou conhecimento técnico em sua área de atuação 

8 Aprovação pela diretoria 
 

EXPERIÊNCIA 
Preferencialmente, dois anos de provimento interno, do quadro efetivo. 

 

CONHECIMENTO / TREINAMENTO 
Grau de domínio 

B I A 
1 Gestão de estoque e patrimônio   x 
2 Informática (editor de texto, planilha eletrônica, apresentações, internet, e-mai l )  x  
3 Legislação pertinente e bens patrimoniais/materiais de consumo   x 
4 Orçamentos e cálculos  x  

 
 

* Legenda: B-Básico  /  I-Intermediário  /  A-Avançado 



  
 
 
 

 

 
  



  
 
 
 

 

HABILIDADES / ATITUDES 
Competências Específicas da Função Competências do Nível Hierárquico 

Dinamismo Acompanhamento e controle 
Iniciativa Capacidade de análise 
Organização Capacidade de propor soluções 
Presteza Comunicação 
 Liderança motivadora 
 Planejamento  
 Visão sistêmica 

 
 



 
 
 
 

 

Supervisor da Seção de Processos de 
Fiscalização e Responssabilidade 

Técnica

Assistente Administrativo da Seção de 
Processos de Fiscalização e 
Responsabilidade Técnica

DESCRIÇÃO DE CARGO 
 

Cargo: Assistente Administrativo Lotação: Seção de Processos de Fiscalização e 
Responsabilidade Técnica 

 

Especificação: Cargo Efetivo 
 

Última Alteração: 19/09/2019 

 
HIERARQUIA 

 
 
 
 
 
 
 

  

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Prestar atendimento às pessoas físicas e jurídicas no âmbito do CRMV-PR, executando tarefas de apoio 
administrativo aos processos administrativos de fiscalização (infração/multa) e responsabilidade técnica, 
observando a legislação e procedimentos estabelecidos, a fim de garantir um serviço ágil  e de qualidade, de acordo 
com as diretrizes do CRMV-PR. 

 
RESPONSABILIDADES 

Gerais a todos os Assistentes Administrativos: 
1 Prestar atendimento pessoal e telefônico ao público 
2 Conferir documentos e processos 
3 Requisitar materiais para a seção 
4 Redigir ofícios e despachos 
5 Digitalizar documentos e processos 
6 Fazer parte de comissões, quando designados por normas específicas 
7 Manter-se informado sobre resoluções do CFMV e demais legislações pertinentes 
8 Operar sistemas informatizados específicos do CRMV-PR 
9 Encaminhar e instruir processos administrativos 

10 Enviar, receber e responder e-mails 
11 Organizar arquivos diversos e materiais para reuniões e eventos 
12 Atuar na gestão e fiscalização de contratos diversos 
13 Fazer serviços externos conforme necessidade da área ou do CRMV-PR 
14 Zelar pelos bens patrimoniais do CRMV-PR 

15 
Instruir processos de pagamento pertinentes à área, contendo a documentação necessária (nota fiscal, 
certidões de regularidade, etc.) e encaminhar para pagamento 

16 Prestar apoio em eventos, conforme necessidade da área ou do CRMV-PR 
17 Executar outras atividades correlatas em sua área de atuação, de acordo com necessidade do conselho 
Fiscalização: 
1 Receber documentos pertinentes a auto de infração e auto de multa e iniciar/instruir processos  

2 
Controlar prazos relacionados a auto de infração, auto de multa, prazos de suspensão e de envio de recursos 
ao CFMV 

3 Instruir e dar andamento a defesas de auto de infração e recursos de auto de multa 
4 Elaborar e enviar acórdãos decorrentes das decisões em reunião plenária 
5 Encaminhar aos agentes de fiscalização processos para fiscalização �in loco� 



 
 
 
 

 

6 
Prestar informações a seção de registro, referente a fiscalização em processos de cancelamento e suspensão 
de registros, quando requerido  

7 Emitir e enviar autos de multas 
8 Realizar publicação de notificações em diário oficial 
9 Cadastrar em sistemas específicos, termos de fiscalização, autos de infração e termos de constatação 

Responsabilidade Técnica: 

1 
Receber/acompanhar/controlar/cadastrar anotações de responsabilidade técnica e documentos relacionados 
às ARTs  

2 
Instruir e encaminhar os processos e documentos cabíveis à assessoria técnica para avaliação e demais 
providências 

3 Dar baixa e/ou incluir novas anotações de responsabilidade técnicas em sistemas específicos 
4 Emitir boletos, certidões e declarações e enviar por e-mail e/ou correios para profissionais e empresas 

5 
Prestar atendimento e esclarecimentos sobre procedimentos e processos à profissionais, empresas e demais 
áreas e unidades do CRMV-PR 

6 Auxil iar na organização de materiais para os seminários de responsabilidade técnica 

7 
Instruir processos da área sobre questões que necessitem de decisão de instância superior, para análise e 
decisão em reunião plenária 

8 Receber recursos e encaminhar processos ao CFMV 

9 
Auxil iar e orientar profissionais e empresas sobre inclusão/baixa de anotação de responsabilidade técnica nos 
sistemas existentes (SISCAD/CFMV online) 

10 Encaminhar anotações de responsabilidade técnica à unidade regional de atendimento responsável 

11 
Enviar processos de baixa para a seção de registro e/ou assessoria técnica, conforme necessidade e análise do 
motivo 

 

GRAU DE AUTONOMIA E COMPLEXIDADE 
Nível do Cargo 

Jr Pl Sn 
Possui pouca autonomia para execução de tarefas de apoio dentro da área de atuação, 
envolvendo atividades operacionais de baixa complexidade, com pequenas variações, 
dentro do seu nível hierárquico. 

x   

Possui relativo grau de autonomia para execução de tarefas de apoio dentro da área de 
atuação, envolvendo atividades operacionais de média complexidade, com certa 
diversificação, pertencente ao seu nível hierárquico. 

 x  

Possui autonomia para execução de tarefas de apoio dentro da área de atuação, 
envolvendo atividades operacionais classificadas como alta complexidade, com 
diversificações abrangentes, pertencente ao seu nível hierárquico. 

  x 

 
FORMAÇÃO 

Necessária Desejável 
Ensino médio completo  

 

EXPERIÊNCIA 
Jr Pl Sn 

Mínima de 6 meses na área de 
atuação 

Preferencialmente de 2 anos na 
instituição e/ou 2 anos na área de 

atuação 

Preferencialmente de 4 anos na 
instituição e/ou 4 anos na área de 

atuação 
 

CONHECIMENTO / TREINAMENTO 
Nível do 

Cargo 
B I A 

 

1 
Informática (editor de texto, planilha eletrônica, apresentações, internet, 
e-mail) 

Jr x   
Pl  x  
Sn   x 

 

2 Legislação do sistema CFMV/CRMVs 
Jr x   
Pl  x  



 
 
 
 

 

Sn  x  
 

3 Processos Administrativos 
Jr x   
Pl  x  
Sn  x  

 

4 Rotinas Administrativas 
Jr x   
Pl  x  
Sn   x 

 
 

* Legenda: B-Básico  /  I-Intermediário  /  A-Avançado 

 
HABILIDADES / ATITUDES 

Competências Específicas da Função Competências do Nível Hierárquico 
Acompanhamento e controle Comunicação 
Comprometimento Foco no cliente 
Confidencialidade Organização 
Dinamismo Proatividade 
Flexibil idade Relacionamento interpessoal 
Presteza   

 
 



 
  
 
 

 

Coordenador de Gabinete Executivo

Supervisor da Seção de Processos de 
Fiscalização e Responsabilidade Técnica

DESCRIÇÃO DE FUNÇÃO 

 

Função: Supervisor da Seção de Processos de 
Fiscalização e Responsabilidade Técnica 

Lotação: Seção de Processos de Fiscalização 
e Responsabilidade Técnica 

 

Especificação: Função Gratificada 
 

Última Alteração: 19/09/2019 

 

HIERARQUIA 

 
 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Supervisão das atividades e as demandas desenvolvidas pela área, orientação de planos funcionais e planos 
operacionais, gestão da equipe, acompanhamento e controle dos projetos, processos de trabalho e indicadores, 
apresentação de propostas de alternativas e meios para aperfeiçoar atividades e maximizar os resultados entregues, 
visando a efetividade na prestação de serviços aos profissionais, empresas e à sociedade. 

 

RESPONSABILIDADES 
Gerais às funções de liderança / confiança: 
1 Planejar, organizar e distribuir as atividades da área de atuação processo ao longo do exercício 

2 
Orientar planos funcionais e operacionais (plano de ações e metas de trabalho), de acordo com as diretrizes 
estabelecidas no planejamento estratégico institucional 

3 
Propor soluções, bem como supervisionar e orientar a execução das políticas do conselho no âmbito da sua 
área de atuação  

4 
Orientar as ações, procedimentos e indicadores sobre novas legislações do sistema CFMV/CRMVs, referente 
aos procedimentos da área de atuação  

5 
Acompanhar e controlar os processos e o desempenho dos colaboradores lotados na seção, delegando e 
monitorando as atividades e os resultados alcançados  

6 
Promover a divulgação de informações relativas às atividades da área e interação da seção às demais 
unidades, mantendo a equipe de trabalho informada das ações e resultados do conselho 

7 Prever os períodos de aumento de volume de trabalho e organizar os colaboradores e ações da seção 

8 
Propor ações de melhorias, de padronização de processos e procedimentos específicos realizados pela área de 
atuação 

9 Tratar e repassar as deliberações e ações definidas junto à diretoria sobre a área 
10 Tomar decisões em relação a problemas administrativos da área de atuação (nível tático-operacional) 

11 
Supervisionar a elaboração de especificações técnicas de materiais e/ou serviços a serem contratados para a 
área 

12 Supervisionar e acompanhar a proposta orçamentaria relativa à área de atuação 
13 Mensurar os indicadores de desempenho da seção na periodicidade indicada 
14 Gerar e assinar ofícios, declarações e demais documentos pertinentes  
15 Analisar, instruir e cadastrar documentos e processos 
16 Prestar atendimento e orientação ao público interno e externo 
17 Fornecer feedback contínuo aos colaboradores da equipe 
18 Participar de reuniões administrativas do conselho e viagens, quando convocados 



 
  
 
 

 

19 Atuar na gestão e fiscalização de contratos diversos 
20 Fazer serviços externos conforme necessidade da área ou do CRMV-PR   
21 Zelar pelos bens patrimoniais do CRMV-PR 

22 
Instruir processos de pagamento pertinentes à área, contendo a documentação necessária (nota fiscal, 
certidões de regularidade, etc.) e encaminhar para pagamento 

23 Executar outras atividades correlatas em sua área de atuação, de acordo com a necessidade do conselho 
Processos de Fiscalização e Responsabilidade Técnica: 

1 
Controlar prazos relacionados a auto de infração, auto de multa, prazos de suspensão e de envio de recursos 
ao CFMV 

2 
Instruir e encaminhar os processos e documentos cabíveis à assessoria técnica para avaliação e demais 
providências 

3 Receber recursos e encaminhar processos ao CFMV 

4 
Auxil iar e orientar profissionais e empresas sobre inclusão/baixa de anotação de responsabilidade técnica nos 
sistemas existentes (SISCAD/CFMV online) 

 

GRAU DE AUTONOMIA E COMPLEXIDADE 
Possui autonomia para participação do planejamento institucional em nível tático, definição dos planos de ação e 
supervisão de atividades da seção.  

 

REQUISITOS DE ACESSO 
1 Perfil  de gestão, com capacidade de avaliar oportunidades e propor soluções 
2 Capacidade de articulação e negociação interna e externa 
3 Conhecimento dos objetivos e diretrizes institucionais traçados pelo conselho e procedimentos da área pleiteada 
4 Conhecimento da estrutura organizacional e funcional do conselho 
5 Noções aplicáveis de gestão de pessoas 
6 Atitudes de comprometimento para com os resultados de seu trabalho, de sua seção e do conselho 

7 
Colaboradores reconhecidos como �referencia em assuntos de importância estratégica para o conselho�, por 
seu papel e/ou conhecimento técnico em sua área de atuação 

8 Aprovação pela diretoria 
 

EXPERIÊNCIA 
Preferencialmente, dois anos de provimento interno, do quadro efetivo. 

 

CONHECIMENTO / TREINAMENTO 
Grau de domínio 

B  I  A  
 

1 

Gestão de pessoas  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

x  

2 Informática (editor de texto, planilha eletrônica, apresentações, internet, e-mail) 

 

x 
 

 
 

 
 

3 Legislações do sistema CFMV/CRMVs   
 

 x 

4 Técnicas de atendimento ao cliente   x 
5 Técnicas de redação e oratória  x  

 

 
 

 

 
 

* Legenda: B-Básico  /  I-Intermediário  /  A-Avançado 

 

HABILIDADES / ATITUDES 
Competências Específicas da Função Competências do Nível Hierárquico 

Foco no cliente Acompanhamento e controle 
Motivação Capacidade de análise 
Relacionamento Capacidade de propor soluções 
Responsabil idade  Comunicação 
 Liderança motivadora 
 Planejamento 
 Visão sistêmica 

 



 
  
 
 

 

 



 
 
 
 

 

Supervisor da Seção de 
Registro

Assistente Administrativo 
da Seção de Registro

DESCRIÇÃO DE CARGO 
 

Cargo: Assistente Administrativo Lotação: Seção de Registro 

Especificação: Cargo Efetivo Última Alteração: 19/09/2019 

 
HIERARQUIA 

 
 
 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Prestar atendimento às pessoas físicas e jurídicas no âmbito do CRMV-PR, executando tarefas de apoio 
administrativo referente a movimentação de profissionais e empresas, observando a legislação e procedimentos 
estabelecidos, a fim de garantir um serviço ágil  e de qualidade, de acordo com as diretrizes do CRMV-PR. 

 

RESPONSABILIDADES 
Gerais a todos os Assistentes Administrativos: 
1 Prestar atendimento pessoal e telefônico ao público 
2 Conferir documentos e processos 
3 Requisitar materiais para a seção 
4 Redigir ofícios e despachos 
5 Digitalizar documentos e processos 
6 Fazer parte de comissões, quando designados por normas específicas 
7 Manter-se informado sobre resoluções do CFMV e demais legislações pertinentes 
8 Operar sistemas informatizados específicos do CRMV-PR 
9 Encaminhar e instruir processos administrativos 

10 Enviar, receber e responder e-mails  
11 Organizar arquivos diversos e materiais para reuniões e eventos 
12 Atuar na gestão e fiscalização de contratos diversos 
13 Fazer serviços externos conforme necessidade da área ou do CRMV-PR 
14 Zelar pelos bens patrimoniais do CRMV-PR 

15 
Instruir processos de pagamento pertinentes à área, contendo a documentação necessária (nota fiscal, 
certidões de regularidade, etc.) e encaminhar para pagamento 

16 Prestar apoio em eventos, conforme necessidade da área ou do CRMV-PR 
17 Executar outras atividades correlatas em sua área de atuação, de acordo com necessidade do conselho 
Pessoa Física e Jurídica: 
1 Realizar registro e movimentações, cancelamento e suspensão de pessoa física e jurídica 
2 Controlar cédulas de identidade profissional 

3 
Prestar atendimento e esclarecimento à profissionais, empresas e delegacias sobre registro de pessoa 
física/jurídica e legislação pertinente 

4 Emitir boletos, certidões, ofícios e declarações de pessoa física e jurídica 
5 Enviar ofícios à pessoa jurídica, cuja documentação para registro esteja faltante 

6 
Manter contato com unidades regionais e CRMVs, visando garantir informações atualizadas sobre 
movimentação de profissionais no País 

7 Elaborar relatórios para o Plenário e Diretoria 



 
 
 
 

 

8 
Adotar as medidas necessárias para a realização de solenidades de entrega de cédulas de identidade 
profissional 

9 Publicar intimações, notificações e outras matérias em edital, relacionados a pessoa física e jurídica 
10 Notificar profissionais através de ofício 
11 Controlar o recebimento de aviso de recebimento de processos de cancelamento de pessoa física e jurídica 
12 Elaborar e enviar acórdãos decorrentes de decisões em reunião plenária 
13 Arquivar documentos diversos 

 

GRAU DE AUTONOMIA E COMPLEXIDADE 
Nível do Cargo 

Jr Pl Sn 
Possui pouca autonomia para execução de tarefas de apoio dentro da área de atuação, 
envolvendo atividades operacionais de baixa complexidade, com pequenas variações, 
dentro do seu nível hierárquico. 

x   

Possui relativo grau de autonomia para execução de tarefas de apoio dentro da área de 
atuação, envolvendo atividades operacionais de média complexidade, com certa 
diversificação, pertencente ao seu nível hierárquico. 

 x  

Possui autonomia para execução de tarefas de apoio dentro da área de atuação, 
envolvendo atividades operacionais classificadas como alta complexidade, com 
diversificações abrangentes, pertencente ao seu nível hierárquico. 

  x 

 
FORMAÇÃO 

Necessária Desejável 
Ensino médio completo   

 

EXPERIÊNCIA 
Jr Pl Sn 

Mínima de 6 meses na área de 
atuação 

Preferencialmente de 2 anos na 
instituição e/ou 2 anos na área de 

atuação 

Preferencialmente de 4 anos na 
instituição e/ou 4 anos na área de 

atuação 
 

CONHECIMENTO / TREINAMENTO 
Nível do 

Cargo 
B I A 

 

1 
Informática (editor de texto, planilha eletrônica, apresentações, 
internet, e-mail)  

Jr x   
Pl x   
Sn  x  

 

2 Legislação do sistema CFMV/CRMVs 
Jr  x  
Pl  x  
Sn   x 

 

3 Técnicas de atendimento ao cliente 
Jr x   
Pl  x  
Sn   x 

* Legenda: B-Básico  /  I-Intermediário  /  A-Avançado 

 
HABILIDADES / ATITUDES 

Competências Específicas da Função Competências do Nível Hierárquico 
Acompanhamento e controle Comunicação 
Capacidade de análise Foco no cliente 
Comprometimento Organização 
Iniciativa Proatividade 
Responsabil idade Relacionamento interpessoal 

 
 



 
 
 
 

 

Coordenador de Gabinete 
Executivo

Supervisor da Seção de 
Registro

DESCRIÇÃO DE FUNÇÃO 
 

Função: Supervisor da Seção de Registro Lotação: Seção de Registro 

Especificação: Função Gratificada Última Alteração: 19/09/2019 

 
HIERARQUIA 

 
 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Supervisão das atividades e as demandas desenvolvidas pela área, orientação de planos funcionais e planos 
operacionais, gestão da equipe, acompanhamento e controle dos projetos, processos de trabalho e indicadores, 
apresentação de propostas de alternativas e meios para aperfeiçoar atividades e maximizar os resultados entregues, 
visando a efetividade na prestação de serviços aos profissionais, empresas e à sociedade. 

 
RESPONSABILIDADES 

Gerais às funções de liderança / confiança: 
1 Planejar, organizar e distribuir as atividades da área de atuação processo ao longo do exercício 

2 
Orientar planos funcionais e operacionais (plano de ações e metas de trabalho), de acordo com as diretrizes 
estabelecidas no planejamento estratégico institucional 

3 
Propor soluções, bem como supervisionar e orientar a execução das políticas do conselho no âmbito da sua 
área de atuação  

4 
Orientar as ações, procedimentos e indicadores sobre novas legislações do sistema CFMV/CRMVs, referente 
aos procedimentos da área de atuação  

5 
Acompanhar e controlar os processos e o desempenho dos colaboradores lotados na seção, delegando e 
monitorando as atividades e os resultados alcançados  

6 
Promover a divulgação de informações relativas às atividades da área e interação da seção às demais 
unidades, mantendo a equipe de trabalho informada das ações e resultados do conselho 

7 Prever os períodos de aumento de volume de trabalho e organizar os colaboradores e ações da seção 

8 
Propor ações de melhorias, de padronização de processos e procedimentos específicos realizados pela área de 
atuação 

9 Tratar e repassar as deliberações e ações definidas junto à diretoria sobre a área 
10 Tomar decisões em relação a problemas administrativos da área de atuação (nível tático-operacional) 

11 
Supervisionar a elaboração de especificações técnicas de materiais e/ou serviços a serem contratados para a 
área 

12 Supervisionar e acompanhar a proposta orçamentaria relativa à área de atuação 
13 Mensurar os indicadores de desempenho da seção na periodicidade indicada 
14 Gerar e assinar ofícios, declarações e demais documentos pertinentes  
15 Analisar, instruir e cadastrar documentos e processos 
16 Prestar atendimento e orientação ao público interno e externo 
17 Fornecer feedback contínuo aos colaboradores da equipe 
18 Participar de reuniões administrativas do conselho e viagens, quando convocados 
19 Atuar na gestão e fiscalização de contratos diversos 
20 Fazer serviços externos conforme necessidade da área ou do CRMV-PR   



 
 
 
 

 

21 Zelar pelos bens patrimoniais do CRMV-PR 

22 
Instruir processos de pagamento pertinentes à área, contendo a documentação necessária (nota fiscal, 
certidões de regularidade, etc.) e encaminhar para pagamento 

23 Executar outras atividades correlatas em sua área de atuação, de acordo com a necessidade do conselho 
Registro: 
1 Controlar a numeração de série das cédulas de identidade profissional, para prestação de contas ao CFMV 
2 Planejar, acompanhar e realizar ações relacionadas ao processo eleitoral do CRMV-PR no âmbito da área  
3 Controlar e realizar relatórios sobre o controle de cédulas de identidade profissional  

4 
Manter contato com unidades regionais e CRMVs, visando garantir informações atualizadas sobre 
movimentação de profissionais no País 

 
GRAU DE AUTONOMIA E COMPLEXIDADE 

Possui autonomia para participação do planejamento institucional em nível tático, definição dos planos de ação e 
supervisão de atividades da seção. 

 

REQUISITOS DE ACESSO 
1 Perfil  de gestão, com capacidade de avaliar oportunidades e propor soluções 
2 Capacidade de articulação e negociação interna e externa 
3 Conhecimento dos objetivos e diretrizes institucionais traçados pelo conselho e procedimentos da área pleiteada 
4 Conhecimento da estrutura organizacional e funcional do conselho 
5 Noções aplicáveis de gestão de pessoas 
6 Atitudes de comprometimento para com os resultados de se trabalho, de sua seção e do conselho 

7 
Colaboradores reconhecidos como �referência em assuntos de importância estratégica para o conselho�, por 
seu papel e/ou conhecimento técnico em sua área de atuação 

8 Aprovação pela diretoria 
 

EXPERIÊNCIA 
Preferencialmente, dois anos de provimento interno, do quadro efetivo. 

 

CONHECIMENTO / TREINAMENTO 
Grau de Domínio  

B I A 
1 Gestão de pessoas   x 

2 Informática (editor de texto, planilha eletrônica, apresentações, internet, e-mail)  x  

3 Legislações do sistema CFMV/CRMVs   x 

4 Técnicas de atendimento ao cliente   x 
5 Técnicas de redação e oratória  x  

* Legenda: B-Básico  /  I-Intermediário  /  A-Avançado 

 
HABILIDADES / ATITUDES 

Competências Específicas da Função Competências do Nível Hierárquico 
Foco no cliente Acompanhamento e controle 
Relacionamento interpessoal Capacidade de análise 
Responsabil idade  Capacidade de propor soluções 
 Comunicação  
 Liderança motivadora 
 Planejamento  
 Visão sistêmica 

 
 



 
 
 
 

 

Supervisor da Seção 
Financeira e Pessoal

Assistente Administrativo da 
Seção Financeira e Pessoal

DESCRIÇÃO DE CARGO 
 

Cargo: Assistente Administrativo Lotação: Seção Financeira e Pessoal 

Especificação: Cargo Efetivo Última Alteração: 19/09/2019 

 
HIERARQUIA 

 
 
 
 
 
 
 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Executar atividades no âmbito administrativo da seção financeira e pessoal, prestando suporte no controle de prazos, 
desenvolvendo atividades diversas, emitindo, organizando e encaminhando documentos, relatórios e processos, 
seguindo as normas e procedimentos legais vigentes, a fim de prestar um serviço de qualidade. 

 
RESPONSABILIDADES 

Gerais a todos os Assistentes Administrativos: 
1 Prestar atendimento pessoal e telefônico ao público 
2 Conferir documentos e processos 
3 Requisitar materiais para a seção 
4 Redigir ofícios e despachos 
5 Digitalizar documentos e processos 
6 Fazer parte de comissões, quando designados por normas específicas 
7 Manter-se informado sobre resoluções do CFMV e demais legislações pertinentes 
8 Operar sistemas informatizados específicos do CRMV-PR 
9 Encaminhar e instruir processos administrativos 

10 Enviar, receber e responder e-mails 
11 Organizar arquivos diversos e materiais para reuniões e eventos 
12 Atuar na gestão e fiscalização de contratos diversos 
13 Fazer serviços externos conforme necessidade da área ou do CRMV-PR 
14 Zelar pelos bens patrimoniais do CRMV-PR 

15 
Instruir processos de pagamento pertinentes à área, contendo a documentação necessária (nota fiscal, 
certidões de regularidade, etc.) e encaminhar para pagamento 

16 Prestar apoio em eventos, conforme necessidade da área ou do CRMV-PR 
17 Executar outras atividades correlatas em sua área de atuação, de acordo com necessidade do conselho 
Financeira: 
1 Prestar apoio e orientação aos colaboradores sobre processos da área 

2 
Acessar as contas bancárias, para emissão de extratos, consulta de saldo e empréstimos, transferências, 
dentre outras ações pertinentes à área 

3 Conferir valores lançados nos extratos de contas bancárias do CRMV-PR 

4 
Fazer transferências entre as contas correntes, de arrecadação e de movimento do CRMV-PR, conforme 
necessidade e seguindo as diretrizes da Diretoria 

5 Efetuar aplicações financeiras, conforme diretrizes da Diretoria 

6 
Analisar e conferir notas fiscais, retenções de impostos, declarações e outros documentos constantes nos 
processos de pagamentos 



 
 
 
 

 

7 
Realizar pagamentos das obrigações do CRMV-PR ou lançamento de informações de crédito no banco ao 
favorecido, nos prazos estabelecidos 

8 
Calcular, emitir e pagar reembolsos, jetons e diárias solicitadas e autorizadas, conforme normativas legais 
vigentes  

9 Realizar baixas de pagamentos no sistema contábil/financeiro 
10 Instruir e encaminhar processos após o pagamento para conclusão e arquivo pela contabil idade 
11 Lançar informações de pagamentos nos respectivos sistemas bancários/contábeis utilizados pela Autarquia 

12 
Realizar junto ao banco a entrega e retirada de malotes de pagamentos, ofícios de solicitações diversas e 
outros procedimentos relacionados   

13 Controlar recebimento das anuidades e taxas do CRMV-PR, quanto a saldos, aplicações e resgates 

14 
Controlar e emitir guias para recolhimento de retenções de impostos (PIS, COFINS, CSLL, IR) contidas em notas 
fiscais, sobre aquisições e serviços contratados pelo CRMV-PR 

15 
Enviar suprimento de fundos aos empregados, mediante solicitação e conferência de prestação de contas 
anteriormente encaminhadas 

16 Analisar e conferir processos de prestação de contas encaminhados pelos empregados do CRMV-PR 

17 
Arquivar, controlar e acompanhar documentações diversas (declarações de bens, comprovantes, portarias, 
diárias, holerites, posições financeiras, ofícios, folha de pagamento, etc.) 

18 
Coletar assinaturas em documentos diversos (cheques e cópias, autorizações, etc.) conforme legislações 
aplicáveis 

19 Informar disponibilidade financeira em processos de pagamentos, para autorização da diretoria 
20 Repassar e controlar os códigos identificador dos depósitos/transferências realizadas nas contas do CRMV-PR  
Pessoal: 

1 
Prestar informações e orientações aos colaboradores quanto a processos relacionados às rotinas de pessoal 
(admissão, rescisão, férias, pagamentos, encargos, benefícios, etc.) 

2 
Providenciar e solicitar documentações, assinaturas, para processos de admissão, rescisão, férias, de 
prestadores de serviços autônomos, etc. 

3 Emitir contrato de trabalho a título de experiência 

4 
Solicitar a movimentação (inclusão/exclusão/alteração) de colaboradores em planos de assistência médica, 
odontológica, no PIS/PASEP, dentre outros necessários 

5 
Alimentar em sistemas específicos, as informações de cadastro geral de colaboradores e desempregados 
(CAGED) 

6 
Processar rescisões de contratos de trabalho, envolvendo cálculos, baixa no l ivro de registro e carteira de 
trabalho, dentre outras ações relacionadas 

7 Processar emissão de multas rescisórias (GRFC) quando aplicável 
8 Homologar rescisão de contratos no sindicato da categoria, quando cabível 

9 
Instruir processos e gerar arquivos de créditos relativos a processos de rescisão, adiantamentos, folha de 
pagamento, 13° salário, férias, dentre outros relacionados 

10 
Processar pagamentos do adiantamento salarial e/ou da primeira parcela do 13° salário, de acordo com as 
especificidades de cada caso 

11 
Calcular, conferir, emitir e recolher informações de impostos, previdência social, arrecadação de receita, 
referente a processos de pessoal (adiantamentos, folha de pagamento, prestadores de serviços autônomos, 
etc.) 

12 
Controlar e executar rotinas de folha de pagamento e os respectivos recolhimentos de encargos 
(adiantamento, férias, INSS, GPS, pagamentos, dossiês, SEFIP, admissão e demissão, dentre outros), segundo 
as normas legais e institucionais 

13 
Gerar arquivo para o sistema empresa de recolhimento do FGTS e informações a previdência social, relativos a 
processos específicos 

14 Processar, emitir e encaminhar o arquivo do FGTS e previdência social 
15 Emitir, conferir e recolher junto ao banco, a guia de recolhimento do FGTS 

16 
Alimentar o sistema de pagamento com os eventos de desconto autorizados e de vencimentos 
extraordinários, autorizados pela presidência 

17 
Calcular e processar a folha de pagamento salarial, nos prazos legais estabelecidos, em sistemas 
informatizados específicos 

18 Emitir solicitação de abono pecuniário ao presidente do CRMV-PR, quando solicitado 
19 Preparar informações, relatórios e emitir arquivos para repasse à contabil idade 
20 Efetuar cálculo e processamento de férias, encaminhando para pagamento conforme prazos legais vigentes  



 
 
 
 

 

21 Emitir e controlar recibos de pagamento das férias e abono pecuniário, caso necessário 
22 Providenciar recolhimento do imposto sobre as férias, caso necessário 
23 Operar, atualizar e controlar o sistema de folha de pagamentos (informações de eventos, manuais, etc.) 

24 
Providenciar as autorizações e controlar o fornecimento de vale ou auxíl io transporte aos empregados e 
estagiários 

25 
Calcular e controlar parcelas e valores de empréstimos realizados por empregados (por ocasião de férias, em 
folha de pagamento, consignado, etc.) 

26 Efetuar os cálculos das bolsas-auxílio, bem como o pagamento aos estagiários do CRMV-PR 
27 Calcular e emitir recibos de pagamentos a autônomos, procedendo às retenções de encargos, quando devido 

28 
Processar, emitir, encaminhar, arquivar na periodicidade legal, documentos sobre rendimento dos 
colaboradores, sobre relação anual de informações sociais, declaração de imposto de renda, dentre outros 
relacionados 

29 Controlar, consultar e emitir certificados de regularidade da previdência social, FGTS e Ministério da Fazenda 
30 Atualizar periodicamente o l ivro de registros e as carteiras de trabalho do quadro funcional  
31 Manter os dados cadastrais do quadro funcional devidamente atualizado nos sistemas específicos  

32 
Manter os sistemas util izados pela área devidamente alimentados com informações e dados, de acordo com a 
legislação vigente 

33 
Emitir e arquivar relatórios e documentos trabalhistas, holerites, recibos, dentre outros, conforme legislação 
vigente  

 

GRAU DE AUTONOMIA E COMPLEXIDADE 
Nível do Cargo 

Jr Pl Sn 
Possui pouca autonomia para execução de tarefas de apoio dentro da área de atuação, 
envolvendo atividades operacionais de baixa complexidade, com pequenas variações, 
dentro do seu nível hierárquico. 

x   

Possui relativo grau de autonomia para execução de tarefas de apoio dentro da área de 
atuação, envolvendo atividades operacionais de média complexidade, com certa 
diversificação, pertencente ao seu nível hierárquico. 

 x  

Possui autonomia para execução de tarefas de apoio dentro da área de atuação, 
envolvendo atividades operacionais classificadas como alta complexidade, com 
diversificações abrangentes, pertencente ao seu nível hierárquico. 

  x 

 
FORMAÇÃO 

Necessária Desejável 
Ensino médio completo  

 

EXPERIÊNCIA 
Jr Pl Sn 

Mínima de 6 meses na área de 
atuação 

Preferencialmente de 2 anos na 
instituição e/ou 2 anos na área de 

atuação 

Preferencialmente de 4 anos na 
instituição e/ou 4 anos na área de 

atuação 
 

CONHECIMENTO / TREINAMENTO 
Nível do 

Cargo 
B I A 

 

1 Cálculos trabalhistas 
Jr x   
Pl  x  
Sn  x  

 

2 Informática (editor de texto, planilha eletrônica, apresentações, internet, e-mail) 
Jr x   
Pl x   
Sn  x  

 

3 Legislação trabalhista e previdenciária  
Jr x   
Pl x   
Sn  x  



 
 
 
 

 

 

4 Legislação tributária específica para aquisições / serviços no setor público 
Jr x   
Pl  x  
Sn  x  

 

5 Leis, resoluções e portarias do sistema CRMV/CFMV 
Jr x   
Pl x   
Sn  x  

 

6 Sistema informatizado de contabil idade 
Jr x   
Pl x   
Sn  x  

 

7 Sistema informatizado para registro e controle de pagamento pessoal 
Jr x   
Pl  x  
Sn  x  

 

8 Sistema pagamentos online (gerenciador financeiro BB) 
Jr X   
Pl  X  
Sn  X  

 

* Legenda: B-Básico  /  I-Intermediário  /  A-Avançado 
 
 

HABILIDADES / ATITUDES 
Competências Específicas da Função Competências do Nível Hierárquico 

Acompanhamento e controle Comunicação 
Atenção concentrada Foco no cliente 
Comprometimento Organização 
Confidencialidade Proatividade 
Responsabil idade Relacionamento interpessoal 

 
 



 
 
 
 

 

Supervisor da Seção 
Financeira e Pessoal

Assistente de Seção 
Financeira e Pessoal

DESCRIÇÃO DE CARGO 
 

Cargo: Assistente de Seção Financeira e Pessoal Lotação: Seção Financeira e Pessoal 

Especificação: Cargo Efetivo (Em Extinção) Última Alteração: 19/09/2019 

 
HIERARQUIA 

 
 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Executar atividades no âmbito administrativo da seção financeira e pessoal, controlando os prazos e as atividades 
realizadas, seguindo as legislações aplicáveis, emitindo, organizando e encaminhando documentos, relatórios e 
processos, visando assegurar o pagamento dos compromissos financeiros e trabalhistas do CRMV-PR. 

 

RESPONSABILIDADES 
1 Prestar atendimento pessoal e telefônico ao público 
2 Conferir documentos e processos 
3 Requisitar materiais para a seção 
4 Redigir ofícios e despachos 
5 Digitalizar documentos e processos 
6 Fazer parte de comissões, quando designados por normas específicas 
7 Manter-se informado sobre resoluções do CFMV e demais legislações pertinentes 
8 Operar sistemas informatizados específicos do CRMV-PR 
9 Encaminhar e instruir processos administrativos 

10 Enviar, receber e responder e-mails 
11 Organizar arquivos diversos e materiais para reuniões e eventos 
12 Atuar na gestão e fiscalização de contratos diversos 
13 Fazer serviços externos conforme necessidade da área ou do CRMV-PR 
14 Zelar pelos bens patrimoniais do CRMV-PR 

15 
Instruir processos de pagamento pertinentes à área, contendo a documentação necessária (nota fiscal, 
certidões de regularidade, etc.) e encaminhar para pagamento 

16 Prestar apoio em eventos, conforme necessidade da área ou do CRMV-PR 
17 Executar outras atividades correlatas em sua área de atuação, de acordo com necessidade do conselho 
Financeira: 
1 Prestar apoio e orientação aos colaboradores sobre processos da área 

2 
Acessar as contas bancárias, para emissão de extratos, consulta de saldo e empréstimos, transferências, 
dentre outras ações pertinentes à área 

3 Conferir valores lançados nos extratos de contas bancárias do CRMV-PR 

4 
Fazer transferências entre as contas correntes, de arrecadação e de movimento do CRMV-PR, conforme 
necessidade e seguindo as diretrizes da Diretoria 

5 Efetuar aplicações financeiras, conforme diretrizes da Diretoria 

6 
Analisar e conferir notas fiscais, retenções de impostos, declarações e outros documentos constantes nos 
processos de pagamentos 



 
 
 
 

 

7 
Realizar pagamentos das obrigações do CRMV-PR ou lançamento de informações de crédito no banco ao 
favorecido, nos prazos estabelecidos 

8 
Calcular, emitir e pagar reembolsos, jetons e diárias solicitadas e autorizadas, conforme normativas legais 
vigentes  

9 Realizar baixas de pagamentos no sistema contábil/financeiro 
10 Instruir e encaminhar processos após o pagamento para conclusão e arquivo pela contabil idade 
11 Lançar informações de pagamentos nos respectivos sistemas bancários/contábeis utilizados pela Autarquia 

12 
Realizar junto ao banco a entrega e retirada de malotes de pagamentos, ofícios de solicitações diversas e 
outros procedimentos relacionados   

13 Controlar recebimento das anuidades e taxas do CRMV-PR, quanto a saldos, aplicações e resgates 

14 
Controlar e emitir guias para recolhimento de retenções de impostos (PIS, COFINS, CSLL, IR) contidas em notas 
fiscais, sobre aquisições e serviços contratados pelo CRMV-PR 

15 
Enviar suprimento de fundos aos empregados, mediante solicitação e conferência de prestação de contas 
anteriormente encaminhadas 

16 Analisar e conferir processos de prestação de contas encaminhados pelos empregados do CRMV-PR 

17 
Arquivar, controlar e acompanhar documentações diversas (declarações de bens, comprovantes, portarias, 
diárias, holerites, posições financeiras, ofícios, folha de pagamento, etc.) 

18 
Coletar assinaturas em documentos diversos (cheques e cópias, autorizações, etc.) conforme legislações 
aplicáveis 

19 Informar disponibilidade financeira em processos de pagamentos, para autorização da diretoria 
20 Repassar e controlar os códigos identificador dos depósitos/transferências realizadas nas contas do CRMV-PR  
Pessoal: 

1 
Prestar informações e orientações aos colaboradores quanto a processos relacionados às rotinas de pessoal 
(admissão, rescisão, férias, pagamentos, encargos, benefícios, etc.) 

2 
Providenciar e solicitar documentações, assinaturas, para processos de admissão, rescisão, férias, de 
prestadores de serviços autônomos, etc. 

3 Emitir contrato de trabalho a título de experiência 

4 
Solicitar a movimentação (inclusão/exclusão/alteração) de colaboradores em planos de assistência médica, 
odontológica, no PIS/PASEP, dentre outros necessários 

5 
Alimentar em sistemas específicos, as informações de cadastro geral de colaboradores e desempregados 
(CAGED) 

6 
Processar rescisões de contratos de trabalho, envolvendo cálculos, baixa no l ivro de registro e carteira de 
trabalho, dentre outras ações relacionadas 

7 Processar emissão de multas rescisórias (GRFC) quando aplicável 
8 Homologar rescisão de contratos no sindicato da categoria, quando cabível 

9 
Instruir processos e gerar arquivos de créditos relativos a processos de rescisão, adiantamentos, folha de 
pagamento, 13° salário, férias, dentre outros relacionados 

10 
Processar pagamentos do adiantamento salarial e/ou da primeira parcela do 13° salário, de acordo com as 
especificidades de cada caso 

11 
Calcular, conferir, emitir e recolher informações de impostos, previdência social, arrecadação de receita, 
referente a processos de pessoal (adiantamentos, folha de pagamento, prestadores de serviços autônomos, 
etc.) 

12 
Controlar e executar rotinas de folha de pagamento e os respectivos recolhimentos de encargos 
(adiantamento, férias, INSS, GPS, pagamentos, dossiês, SEFIP, admissão e demissão, dentre outros), segundo 
as normas legais e institucionais 

13 
Gerar arquivo para o sistema empresa de recolhimento do FGTS e informações a previdência social, relativos a 
processos específicos 

14 Processar, emitir e encaminhar o arquivo do FGTS e previdência social 
15 Emitir, conferir e recolher junto ao banco, a guia de recolhimento do FGTS 

16 
Alimentar o sistema de pagamento com os eventos de desconto autorizados e de vencimentos 
extraordinários, autorizados pela presidência 

17 
Calcular e processar a folha de pagamento salarial, nos prazos legais estabelecidos, em sistemas 
informatizados específicos 

18 Emitir solicitação de abono pecuniário ao presidente do CRMV-PR, quando solicitado 
19 Preparar informações, relatórios e emitir arquivos para repasse à contabil idade 
20 Efetuar cálculo e processamento de férias, encaminhando para pagamento conforme prazos legais vigentes  



 
 
 
 

 

21 Emitir e controlar recibos de pagamento das férias e abono pecuniário, caso necessário 
22 Providenciar recolhimento do imposto sobre as férias, caso necessário 
23 Operar, atualizar e controlar o sistema de folha de pagamentos (informações de eventos, manuais, etc.) 

24 
Providenciar as autorizações e controlar o fornecimento de vale ou auxíl io transporte aos empregados e 
estagiários 

25 
Calcular e controlar parcelas e valores de empréstimos realizados por empregados (por ocasião de férias, em 
folha de pagamento, consignado, etc.) 

26 Efetuar os cálculos das bolsas-auxílio, bem como o pagamento aos estagiários do CRMV-PR 
27 Calcular e emitir recibos de pagamentos a autônomos, procedendo às retenções de encargos, quando devido 

28 
Processar, emitir, encaminhar, arquivar na periodicidade legal, documentos sobre rendimento dos 
colaboradores, sobre relação anual de informações sociais, declaração de imposto de renda, dentre outros 
relacionados 

29 Controlar, consultar e emitir certificados de regularidade da previdência social, FGTS e Ministério da Fazenda 
30 Atualizar periodicamente o l ivro de registros e as carteiras de trabalho do quadro funcional  
31 Manter os dados cadastrais do quadro funcional devidamente atualizado nos sistemas específicos  

32 
Manter os sistemas util izados pela área devidamente alimentados com informações e dados, de acordo com a 
legislação vigente 

33 
Emitir e arquivar relatórios e documentos trabalhistas, holerites, recibos, dentre outros, conforme legislação 
vigente  

 

GRAU DE AUTONOMIA E COMPLEXIDADE 
Nível do Cargo 

Jr Pl Sn 
Possui pouca autonomia para execução de tarefas de apoio dentro da área de atuação, 
envolvendo atividades operacionais de baixa complexidade, com pequenas variações, 
dentro do seu nível hierárquico.  

x   

Possui relativo grau de autonomia para execução de tarefas de apoio dentro da área de 
atuação, envolvendo atividades operacionais de media complexidade, com certa 
diversificação, pertencente ao seu nível hierárquico.  

 x  

Possui autonomia para execução de tarefas de apoio dentro da área de atuação, 
envolvendo atividades operacionais classificadas como alta complexidade, com 
diversificações abrangentes, pertencente ao seu nível hierárquico.  

  x 

 
FORMAÇÃO 

Necessária Desejável 
Ensino médio completo  

 

EXPERIÊNCIA 
Jr Pl Sn 

Mínima de 6 meses na área de 
atuação 

Preferencialmente de 2 anos na 
instituição e/ou 2 anos na área de 

atuação 

Preferencialmente de 4 anos na 
instituição e/ou 4 anos na área de 

atuação 
 

CONHECIMENTO / TREINAMENTO 
Nível do 

Cargo 
B I A 

 

1 Cálculos trabalhistas  
Jr x   
Pl  x  
Sn  x  

 

2 
Informática (editor de texto, planilha eletrônica, apresentações, internet, 
e-mail) 

Jr x   
Pl x   
Sn  x  

 

3 Legislação trabalhista e previdenciária  
Jr x   
Pl x x  
Sn    



 
 
 
 

 

 

4 Legislação tributária especifica para aquisições/serviços no setor público  
Jr x   
Pl  x  
Sn  x  

 

5 Leis, resoluções e portarias do sistema CRMV/CFMV   
Jr X   
Pl X   
Sn  X  

 

 
 

 
 

6 Sistema informatizado de contabil idade 
Jr X   
Pl X   
Sn  X  

 
 

 

7 Sistema informatizado para registro e controle de pagamento de pessoal 
Jr X   
Pl  X  
Sn  X  

 

 
 

 
 

8 Sistema pagamentos online (gerenciador financeiro BB) 
Jr X   
Pl  X  
Sn  X  

* Legenda: B-Básico  /  I-Intermediário  /  A-Avançado 
 
 

HABILIDADES / ATITUDES 
Competências Específicas da Função Competências do Nível Hierárquico 

Acompanhamento e controle Comunicação 
Atenção concentrada Foco no cliente 
Comprometimento Organização 
Confiabil idade  Proatividade 
Responsabil idade Relacionamento interpessoal 

 
 



 
  
 
 

 

Coordenador de Gabinete 
Executivo

Supervisor da Seção 
Financeira e Pessoal

DESCRIÇÃO DE FUNÇÃO 
 

Função: Supervisor da Seção Financeira e Pessoal Lotação: Seção Financeira e Pessoal 

Especificação: Função Gratificada Última Alteração: 19/09/2019 

 

HIERARQUIA 
 
 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Supervisão das atividades e as demandas desenvolvidas pela área, orientação de planos funcionais e planos 
operacionais, gestão da equipe, acompanhamento e controle dos projetos, processos de trabalho e indicadores, 
apresentação de propostas de alternativas e meios para aperfeiçoar atividades e maximizar os resultados entregues, 
visando assegurar o pagamento dos compromissos financeiros e trabalhistas do CRMV-PR. 

 

RESPONSABILIDADES 
Gerais às funções de liderança / confiança: 
1 Planejar, organizar e distribuir as atividades da área de atuação processo ao longo do exercício 

2 
Orientar planos funcionais e operacionais (plano de ações e metas de trabalho), de acordo com as diretrizes 
estabelecidas no planejamento estratégico institucional 

3 
Propor soluções, bem como supervisionar e orientar a execução das políticas do conselho no âmbito da sua 
área de atuação  

4 
Orientar as ações, procedimentos e indicadores sobre novas legislações do sistema CFMV/CRMVs, referente 
aos procedimentos da área de atuação  

5 
Acompanhar e controlar os processos e o desempenho dos colaboradores lotados na seção, delegando e 
monitorando as atividades e os resultados alcançados  

6 
Promover a divulgação de informações relativas às atividades da área e interação da seção às demais 
unidades, mantendo a equipe de trabalho informada das ações e resultados do conselho 

7 Prever os períodos de aumento de volume de trabalho e organizar os colaboradores e ações da seção 

8 
Propor ações de melhorias, de padronização de processos e procedimentos específicos realizados pela área de 
atuação 

9 Tratar e repassar as deliberações e ações definidas junto à diretoria sobre a área 
10 Tomar decisões em relação a problemas administrativos da área de atuação (nível tático-operacional) 

11 
Supervisionar a elaboração de especificações técnicas de materiais e/ou serviços a serem contratados para a 
área 

12 Supervisionar e acompanhar a proposta orçamentaria relativa à área de atuação 
13 Mensurar os indicadores de desempenho da seção na periodicidade indicada 
14 Gerar e assinar ofícios, declarações e demais documentos pertinentes  
15 Analisar, instruir e cadastrar documentos e processos 
16 Prestar atendimento e orientação ao público interno e externo 
17 Fornecer feedback contínuo aos colaboradores da equipe 
18 Participar de reuniões administrativas do conselho e viagens, quando convocados 
19 Atuar na gestão e fiscalização de contratos diversos 
20 Fazer serviços externos conforme necessidade da área ou do CRMV-PR   
21 Zelar pelos bens patrimoniais do CRMV-PR 



 
  
 
 

 

22 
Instruir processos de pagamento pertinentes à área, contendo a documentação necessária (nota fiscal, 
certidões de regularidade, etc.) e encaminhar para pagamento 

23 Executar outras atividades correlatas em sua área de atuação, de acordo com a necessidade do conselho 
Financeira e Pessoal: 
1 Supervisionar, organizar, controlar e executar os processos e prazos l igados às atividades da área 
2 Informar a posição financeira do CRMV-PR nas reuniões plenárias  

3 
Planejar, organizar, controlar e executar rotinas de folha de pagamento (adiantamento, férias, INSS, GPS, 
pagamentos, dossiês, SEFIP, admissão e demissão, dentre outros), segundo as normas legais e institucionais;  

4 
Assegurar a atualização de dados e de sistema(s) informatizado(s) util izado(s), conforme as normas legais e 
procedimentos institucionais 

5 
Zelar e garantir a correta execução dos processos e atividades da seção, conforme os prazos legais e 
institucionais definidos 

6 
Prestar apoio à diretoria e conselheiros nas situações diversas relacionadas à seção (levantamento de 
informações, formalização de processos de despesas/aquisições, etc.) 

7 
Realizar campanhas de atualização dos dados cadastrais (sistemas e l ivro de registros) do quadro funcional do 
CRMV-PR 

8 Emitir folhas analíticas para serem repassadas a contabilidade e arquivo de controle e consulta 

9 
Acompanhar e controlar as retenções de impostos em notas fiscais, sobre aquisições e serviços contratados, 
conforme legislações sobre o tema 

10 Controlar e proceder às atualizações obrigatórias nas carteiras de trabalho dos empregados  

11 
Efetivar ações visando a implantação e manutenção do sistema e-social, quando aplicável à Administração 
Pública 

12 
Controlar e arquivar as declarações de bens dos diretores e conselheiros do CRMV-PR, atendendo a legislação 
do serviço público 

 

GRAU DE AUTONOMIA E COMPLEXIDADE 
Possui autonomia para participação do planejamento institucional em nível tático, definição dos planos de ação e 
supervisão de atividades da seção. 

 

REQUISITOS DE ACESSO 
1 Perfil  de gestão, com capacidades de avaliar oportunidades e propor soluções 
2 Capacidade de articulação e negociação interna e externa 
3 Conhecimento dos objetivos e diretrizes institucionais traçados pelo conselho e procedimentos da área pleiteada 
4 Conhecimento da estrutura organizacional e funcional do conselho 
5 Noções aplicáveis de gestão de pessoas 
6 Atitudes de comprometimento para com os resultados de seu trabalho, de sua seção e do conselho 

7 
Colaboradores reconhecidos como �referência em assuntos de importância estratégica para o conselho�, por seu 
papel e/ou conhecimento técnico em sua área de atuação 

8 Aprovação pela diretoria 
 

EXPERIÊNCIA 
Preferencialmente, dois anos de provimento interno, do quadro efetivo. 

 

CONHECIMENTO / TREINAMENTO 
Grau de domínio 

B I A 

1 Cálculos trabalhistas   x  

2 Informática (editor de texto, planilha eletrônica, apresentações, internet, e-mai l ) x   

3 Legislação trabalhista e previdenciária  x  

4 Legislação tributária especifica para aquisições/serviços no setor público  x  

5 Leis, resoluções e portarias do sistema CRMV/CFMV  x  

6 Sistema informatizado de contabil idade  x  

7 Sistema informatizado para registro e controle de pagamento de pessoal  x  

8 Sistema pagamentos online (gerenciador financeiro BB) x   
 
 

 



 
  
 
 

 

 

* Legenda: B-Básico  /  I-Intermediário  /  A-Avançado 

 
 

HABILIDADES / ATITUDES 
Competências Específicas da Função Competências do Nível Hierárquico 

Atenção concentrada Acompanhamento e controle 
Confiabil idade Capacidade de análise 
Ética Capacidade de propor soluções 
Iniciativa Comunicação 
Organização Liderança motivadora 
 Planejamento 
 Visão sistêmica 

 
 



 
 
 
 

 

Coordenador de Gabinete 
Executivo

Assistente Administrativo 
Unidade Regional de Atendimento

DESCRIÇÃO DE CARGO 
 

Cargo: Assistente Administrativo Lotação: Unidade Regional de Atendimento 

Especificação: Cargo Efetivo Última Alteração: 19/09/2019 

 
HIERARQUIA 

 
 
 
 
 
 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Executar atividades no âmbito administrativo, prestando atendimento e orientação ao público em geral, profissionais 
e empresas da área veterinária e zootécnica, envolvendo o recebimento, instrução e encaminhamento de 
documentos e processos, seguindo normas e procedimentos institucionais, com o objetivo de prestar atendimento 
ágil  e com eficiência. 

 
RESPONSABILIDADES 

Gerais a todos os Assistentes Administrativos: 
1 Prestar atendimento pessoal e telefônico ao público 
2 Conferir documentos e processos 
3 Requisitar materiais para a seção 
4 Redigir ofícios e despachos 
5 Digitalizar documentos e processos 
6 Fazer parte de comissões, quando designados por normas específicas 
7 Manter-se informado sobre resoluções do CFMV e demais legislações pertinentes 
8 Operar sistemas informatizados específicos do CRMV-PR 
9 Encaminhar e instruir processos administrativos 

10 Enviar, receber e responder e-mails 
11 Organizar arquivos diversos e materiais para reuniões e eventos 
12 Atuar na gestão e fiscalização de contratos diversos 
13 Fazer serviços externos conforme necessidade da área ou do CRMV-PR 
14 Zelar pelos bens patrimoniais do CRMV-PR 

15 
Instruir processos de pagamento pertinentes à área, contendo a documentação necessária (nota fiscal, 
certidões de regularidade, etc.) e encaminhar para pagamento 

16 Prestar apoio em eventos, conforme necessidade da área ou do CRMV-PR 
17 Executar outras atividades correlatas em sua área de atuação, de acordo com necessidade do conselho 
Unidade Regional de Atendimento: 

1 
Receber solicitações de pessoas física e jurídicas, iniciar os respectivos processos, instruir e dar os 
encaminhamentos necessários 

2 Cadastrar informações e documentação nos sistemas específicos (cadastro e SEI) 

3 
Cadastrar termos de fiscalização, autos de infração e/ou autos de constatação, bem como outros documentos 
lavrados, nos sistemas específicos (cadastro e SEI) 

4 
Controlar, fazer requerimento e organizar os materiais de expediente, de higiene e l impeza, gêneros 
alimentícios, dentre outros que são util izados pela unidade regional 



 
 
 
 

 

5 
Anualmente, controlar o recebimento, instruir processo, acompanhar e dar os encaminhamentos relacionados 
ao IPTU da unidade (pagamento ou isenção) 

6 Auxil iar no processo de emissão de guias de impostos, taxas e outros junto aos órgãos competentes 

7 
Controlar e acompanhar a emissão de alvarás, registros e l icenças no âmbito da unidade regional junto aos 
órgãos competentes  

8 
Orçar serviços e materiais para contratação ou aquisição, instruindo processos e elaborando quadros de 
cotação de preços 

9 Atuar na organização e apoio nos seminários e eventos do CRMV-PR 

10 
Atuar na organização das solenidades de entrega de cédulas de identidade à profissionais, quando 
demandado pelo CRMV-PR 

11 
Efetuar cargas de processos junto à Justiça Federal e encaminhar à Sede, bem como de outros documentos 
junto aos órgãos competentes, como certidões, registros imobiliários, dentre outros semelhantes 

12 Prestar apoio nos processos ético-profissionais, digitando termos de depoimento 

13 
Negociar parcelamento ou quitação de débitos de pessoas físicas e jurídicas (débitos administrativos e 
judiciais) 

14 
Acompanhar e controlar processos de parcelamentos de débitos e encaminhar processos de baixa de débitos 
quitados 

15 Efetuar a confecção e firmar termos de parcelamento de débitos administrativos e judiciais 
16 Emitir e encaminhar boletos e outros documentos pertinentes a parcelamentos ou quitação 

17 
Auxil iar os assessores regionais e conselheiros das regiões nos procedimentos administrativos da unidade 
regional 

18 Verificar a necessidade de manutenções na unidade e comunicar à seção responsável  
19 Auxil iar no processo eleitoral do CRMV-PR, quando demandado pelo CRMV-PR 
20 Receber suprimentos de fundos para pagamento de despesas da unidade 
21 Elaborar a prestação de contas dos valores requeridos para suprimento de fundos 

 

GRAU DE AUTONOMIA E COMPLEXIDADE 
Nível do Cargo 

Jr Pl Sn 
Possui pouca autonomia para execução de tarefas de apoio dentro da área de atuação, 
envolvendo atividades operacionais de baixa complexidade, com pequenas variações, 
dentro do seu nível hierárquico.  

x   

Possui relativo grau de autonomia para execução de tarefas de apoio dentro da área de 
atuação, envolvendo atividades operacionais de média complexidade, com certa 
diversificação, pertencente ao seu nível hierárquico. 

 x  

Possui autonomia para execução de tarefas de apoio dentro da área de atuação, 
envolvendo atividades operacionais classificadas como de alta complexidade, com 
diversificações abrangentes, pertencente ao seu nível hierárquico. 

  x 

 
 

FORMAÇÃO 
Necessária Desejável 

Ensino médio completo  
 

EXPERIÊNCIA 
Jr Pl Sn 

Mínima de 6 meses na área de 
atuação 

Preferencialmente de 2 anos na 
instituição e/ou 2 anos na área de 

atuação 

Preferencialmente de 4 anos na 
instituição e/ou 4 anos na área de 

atuação 
 

CONHECIMENTO / TREINAMENTO 
Nível do 

Cargo B I A 
 

1 
Informática (editor de texto, planilha eletrônica, apresentações, internet e 
e-mail) 

Jr x   
Pl  x  
Sn   x 



 
 
 
 

 

 

2 Legislação do sistema CFMV/CRMVs 
Jr X   
Pl  X  
Sn   x 

 

3 Técnicas de atendimento ao cliente 
Jr x   
Pl  x  
Sn   x 

 

4 Técnicas de redação e oratória 
Jr x   
Pl  x  
Sn  x  

 
 

 

* Legenda: B-Básico  /  I-Intermediário  /  A-Avançado 

 
HABILIDADES / ATITUDES 

Competências Específicas da Função Competências do Nível Hierárquico 
Capacidade de resolução Comunicação 
Dinamismo Foco no cliente 
Negociação Organização 
 Proatividade 
 Relacionamento interpessoal 

 
 
          
          
 





uncionograma 2019



uncionograma
É um tipo de organograma que demonstra a descrição funcional de cada área,
departamento, setor e/ou seção, ou seja, fornece uma ideia geral da missão, de
cada unidade da organização.

Através do funcionograma, tornam-se claras as macroatividades, a fim de ampliar as
partes setoriais de um organograma e possibilitar conhecer a interdependência das
partes componentes do organismo.



Plenário

Diretoria 
Executiva

Executar as deliberações e resoluções do Plenário, auxiliando a
Presidência na preservação das medidas de ordem administrativa,
financeira e/ou social, em seus respectivos campos de atuação
regimental próprios.

Órgão legislativo/deliberativo, integrado por todos os membros
efetivos de cada CRMV, competindo-lhes apreciar e deliberar sobre
as ações do Conselho, bem como sobre matérias e processos
provenientes das seções e áreas, expedindo resoluções necessárias
ao cumprimento das atribuições da Autarquia e ainda julgar as
infrações à legislação pertinentes ao exercício da Medicina
Veterinária e da Zootecnia cometidas na jurisdição.

Funcionograma

Composição da equipe:
1 Presidente
1 Vice-Presidente
1 Secretário Geral
1 Tesoureiro

Composição da equipe:
4 Diretores
6 Conselheiros efetivos
6 Conselheiros suplentes



Funcionograma

Diretoria Executiva

Gabinete Executivo

Prestar assessoramento ao Plenário e 
à Diretoria Executiva, coordenar as 

diversas áreas do Conselho, atuando 
em todos processos e documentos 

em trâmite na Autarquia, realizando 
ainda a gestão e direcionamento das 

estratégias institucionais, em 
consonância com as diretrizes e 
regulamentos emanados pela 
Diretoria Executiva e Plenário.

Plenário

Controladoria

Controlar as atividades administrativa, 
orçamentária, financeira e contábil, 

sob os aspectos da legalidade, 
economicidade, eficiência e eficácia do 

CRMV-PR, visando a identificação e 
proposta de correção de eventuais 
desvios em relação aos parâmetros 

estabelecidos, atuando 
preferencialmente em caráter 

preventivo.



Funcionograma

Gabinete Executivo

Diretoria Executiva

Assessoria 
Jurídica

Assessorar o conselho 
tanto nos aspectos 

preventivos quanto na 
administração do 

contencioso, sugerindo 
medidas a tomar, 

visando resguardar os 
interesses e dar 

segurança jurídica aos 
atos e decisões do 

CRMV-PR

Assessoria 
Técnica e

Fiscalização

Assessorar 
tecnicamente e executar  
as ações de fiscalização 

do CRMV-PR, bem como 
prestar atendimento e 
orientação à pessoas 
físicas, jurídicas e à 

sociedade, conforme as 
legislações que 

norteiam as atividades a 
serem desenvolvidas no 

âmbito da Autarquia.

Gerir os subsistemas de 
recursos humanos no 
âmbito do CRMV-PR: 

prover, aplicar, manter, 
desenvolver e 

monitorar o quadro 
funcional da Autarquia.

Recepção e 
Protocolo

Gestão de 
Pessoas



Funcionograma

Gabinete Executivo

Diretoria Executiva

Assessoria de 
Comunicação

Assessoria 
Especial

Assessorar no 
desenvolvimento de 

atividades inerentes à 
Comunicação Social, 
criando o elo entre 

conselho, pessoa jurídica 
e física, bem como a 

sociedade, objetivando a 
promoção e divulgação 

do CRMV-PR.

Prestar 
assessoramento aos 
órgãos superiores do 

CRMV-PR, 
compreendendo a 

Plenária e a Diretoria 
Executiva da 
Autarquia. 



Funcionograma

Gabinete Executivo

Seção de Tecnologia 
da Informação

Diretoria Executiva

Prestar suporte 
relacionado a atividades 

de tecnologia da 
informação, visando 

assegurar o atendimento 
a todas as necessidades 
do conselho em termos 
de soluções e serviços, 

dentro de padrões 
adequados de qualidade, 

eficiência e segurança.

Seção de 
Contabilidade

Realizar atividades de 
contabilidade geral, 

visando garantir uma 
adequada gestão do  

orçamento do CRMV-PR, 
com emissão de relatórios 
e outras peças contábeis, 
acordo com as normas de 

contabilidade e demais 
legislações pertinentes.



Funcionograma

Gabinete Executivo

Seção de 
Registro

Diretoria Executiva

Seção de 
Processos de 

Fiscalização e RT

Seção de 
Cobrança

Realizar a análise e 
instrução de processos 

relacionados à 
movimentação de 

pessoas física e jurídica, 
segundo as legislações e 

normas institucionais, 
visando a efetividade na 

prestação de serviços aos 
profissionais, empresas e 

à sociedade.

Realizar atividades de 
controle de pagamentos e 
de cobranças de débitos 

administrativos e judiciais 
de pessoas físicas e 

jurídicas, envolvendo 
negociações visando a 

recuperação de crédito e  
redução do índice de 

inadimplência e aumento 
da arrecadação do CRMV-

PR. 

Dar andamento e instruir 
processos relacionados a 

profissionais e 
estabelecimentos 

autuados e de 
responsabilidade técnica, 
segundo as legislações e 

normas institucionais, 
visando a efetividade na 

prestação de serviços aos 
profissionais, empresas e 

à sociedade.



Funcionograma

Gabinete Executivo

Seção de 
Compras e 
Contratos

Diretoria Executiva

Seção de Manutenção, 
Patrimônio e 
Almoxarifado

Seção 
Financeira e 

Pessoal

Realizar processos de 
pagamento dos 
compromissos 

financeiros do conselho, 
bem como executar 

atividades de rotina do 
departamento pessoal, 

de acordo com os 
procedimentos e 

normas legais vigentes.

Realizar processos para 
controle e manutenção 

predial e veicular, de 
gestão patrimonial, 

logística e estoques de 
materiais e 

suprimentos, visando 
assegurar condições de 
execução de trabalho à 

todas as áreas e 
unidades do CRMV-PR.

Acompanhar e instruir 
processos de aquisição 
e contratação de bens e 
serviços ao CRMV-PR, 

de acordo com as 
legislações vigentes e 
normas institucionais, 

objetivando assegurar o 
atendimento às 
necessidades da 

Autarquia.



Funcionograma

Gabinete Executivo

Diretoria Executiva

Unidades 
Regionais de 
Atendimento

Prestar atendimento e 
orientação ao público em 

geral, profissionais e 
empresas, envolvendo o 
recebimento, instrução e 

encaminhamento de 
documentos e processos, 
seguindo as legislações e 

procedimentos institucionais, 
atendimento ágil e com 
eficiência ao público das 

regiões de atuação.



Percentual

Percentual

Percentual

Percentual

Percentual

Percentual

9%

6%

9%

Conceito Função

Supervisor da Seção de Registro
Supervisor da Seção Financeira e Pessoal
Supervisor da Seção de Compras e Contratos
Supervisor da Seção de Manutenção, Patrimônio e Almoxarifado
Supervisor da Seção de Processos de Fscalização e Responsabilidade 
Técnica
Supervisor da Seção de Cobrança (06 horas)
Supervisor da Assessoria Jurídica (04 horas)

Assessor Jurídico da Presidência 
(liberação de controle de jornada)

Coordenador de Gabinete Executivo
(liberação de controle de jornada)

6%

4

Conceito Função

Classe 

15%

2 Assistente

Função de assistência em nível estratégico-tático quanto a demandas e 
processos de trabalho específicos e delimitados, desenvolvidos e 
monitorados continuamente, com elaboração de análises parciais e totais 
para tomada de decisão da gestão, com demonstração analítica de 
resultados, métricas e indicadores, para apreciação da gestão e Diretoria 
do CRMV-PR.

Classe 

Função especializada, responsável pelo assessoramento à Presidência, 
Diretoria Executiva e Plenário, representando legalmente a Autarquia, 
desenvolvendo estudos, pareceres e análises técnicas e jurídicas em 
nível estratégico, com tomada de decisão com elevado grau de 
responsabilidade, visando resguardar os interesses e dar segurança 
jurídica aos atos e decisões do CRMV-PR.

Nível 
Hierárq.

3

Função de assessor, responsável pela execução, acompanhamento e 
controle dos processos operacionais e da equipe, assessoria 
especializada quanto à tomada de decisões da Diretoria e Conselheiros, 
em  assuntos específicos na sua área de conhecimento, com relativo 
grau de autonomia para participar do planejamento institucional em nível 
tático, envolvendo decisões ligadas à tarefas mais elaboradas, analíticas 
e diversificadas, pertencente ao seu nível hierárquico.

Assistente de Planejamento Estratégico

Gestor de Pessoas
Assessor Técnico

Função

5 Coordenador

Função de coordenador, com total autonomia para atuar junto à Diretoria 
e Plenário, com participação nas definições estratégicas, atuando do 
planejamento institucional e intermediando o nível estratégico e o tático 
do CRMV-PR, com repasse de diretrizes gerenciais, estratégicas e de 
gestão às áreas, com tomada de decisão com elevado grau de 
responsabilidade.

Classe 
Nível 

Hierárq.

Conceito

Conceito

Conceito

Controlador

Função com autonomia para auditar as atividades e procedimentos do 
CRMV-PR quanto aos aspectos legais e de mérito, visando garantir o 
emprego eficiente dos recursos públicos, identificando e apontando 
necessidades de correção de eventuais desvios em relação aos 
parâmetros estabelecidos, a fim de assegurar o fiel cumprimento da 
legislação, envolvendo tomada de decisão ligadas à tarefas analíticas e 
diversificadas.

Função

1

Nível 
Hierárq.

Classe 

Assessor
(Estratégico)

Nível 
Hierárq.

Nível 
Hierárq.

Classe 

3

Classe 

           Tabela de Gratificação - Funções de Confiança e de Liderança

Supervisor

Função de supervisor, responsáveis por orientar e supervisionar uma 
seção ou área, com relativo grau de autonomia e participação no 
planejamento institucional em nível tático-operacional, bem como 
execução, acompanhamento e controle dos processos operacionais e da 
equipe, envolvendo decisões de rotina, simples e ligadas a tarefas mais 
repetitivas e diversificadas, pertencente ao seu nível hierárquico.

Função

Conceito Função

Controlador Geral 12%

Gestor 

Assessor
(Tático)

Nível 
Hierárq.



ASSESSOR JURÍDICO DA PRESIDÊNCIA

00/01/1900
Assessoria/Seção

0 1

Líder

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Líder

1

2

3

4

5

6

7

O colaborador consegue ser compreendido pelos interlocutores, tendo uma 
comunicação efetiva?

O colaborador dispõe de amplos conhecimentos gerais, além do tecnicismo, e analisa 

as situações com a lógica do todo?

O colaborador é versátil na realização de suas atribuições, perante demandas ou 

situações que possam surgir?

Competências Específicas do Cargo

O colaborador consegue se antecipar às situações, buscando atualizações constantes 

e coleta do máximo de informação sobre os fatos?

Você está recebendo o formulário de avaliação do colaborador que fica sob sua liderança.

Leia atentamente as afirmações/questionamentos e pense o quanto se aplica ou não ao avaliado em questão.

O colaborador realiza diferentes tarefas com agilidade, sem perder a qualidade?

O colaborador age com discrição e confidencialidade no tocante aos assuntos 

referentes ao conselho e seus funcionários?

O colaborador expressa-se por escrito e/ou verbalmente de maneira clara e objetiva?

O colaborador consegue extrair e identificar as relações de causa e efeito, retirando 

dados e informações pertinentes e necessárias?

O colaborador faz análises parciais e totais para a tomada de decisão e estratégias de 

sucesso?

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO_CRMV PR

CÉDULA DE AVALIAÇÃO DO LÍDER

Dt Avaliação

O colaborador atua com antecedência nas atividades e processos identificados, antes 

que lhe seja solicitado ou requerido pela situação?

Competência focalizada no 

aperfeiçoamento e superação 

dos padrões estabelecidos. 
Todas evidências aplicadas e 

com qualidade superior

Nome Avaliado

Cargo

Líder Imediato

ATRIBUA UMA NOTA DE ACORDO COM A ESCALA ABAIXO:

Em Desenvolvimento Se Aplica

Competência não está sendo 

aplicada ou está sendo 

minimamente aplicada. Não 

executa as evidências.

Competência está sendo 
aprimorada, desenvolvida. Faz 
parcialmente as envidências, 

sem a qualidade descrita

Competência está sendo 

aplicada dentro dos padrões 

de qualidade e desempenho 
estabelecidos. Aplica todas as 

evidências

O colaborador posiciona-se com segurança e determinação na explanação e defesa 

de seus argumentos?

O colaborador é capaz de convencer facilmente as pessoas fazendo-as acreditarem 

nos seus argumentos?

O colaborador consegue determinar definições, sem influências externas, mantendo-

as sem retroagir?

Competências do Nível Hierárquico

O colaborador encontra meios para concretizar um projeto ou atividade iniciado?

2

Supera

O colaborador é discreto e trata com confidencialidade os dados reservados e que 

dizem respeito aos negócios do conselho? 

O colaborador é capaz de analisar informações ou processos de maneira sistemática 

e questionadora? 

O colaborador tem interesse e vai atrás de soluções que auxiliem na realização de 

projetos?

Quando algo não acontece como previsto, o colaborador sabe o motivo pois mantém 

o controle dos acontecimentos?

O colaborador consegue identificar problema, desenvolver soluções e tomar decisões 

sobre determinada situação?

O colaborador acompanha as atividades designadas, tendo o  controle dos processos 
envolvidos?

O colaborador  apresenta disposição em pesquisar, inquirir e examinar 

fatos/situações, organizando ideias e informações?

10 3

Não se Aplica



8

Líder

1

2

3

4

5

* Legenda: B - Básico / I - Intermediário / A - Avançado

Líder

Líder

1

2

3

4 Realiza as atividades de forma satisfatória e plena, sem nenhuma supervisão

Líder

1

2

3

4

5

Eventualmente entrega os resultados com erros de estética, forma e legalidade, buscando a melhoria 

contínua. (até 15 ocorrências)

Raramente entrega os resultados com erros de estética, forma e legalidade, buscando a melhoria 

contínua. (até 10 ocorrências)

Frequentemente entrega os resultados com erros de estética, forma e legalidade.

(até 25 ocorrências)

Competências Entregues

Legislação do sistema CFMV/CRMVs - A

Sempre entrega os resultados com erros de estética, forma e legalidade.

(acima de 25 ocorrências)

Eventualmente entrega os resultados com erros de estética, forma e legalidade.

(até 20 ocorrências)

Informe o número da respectiva questão abaixo, que melhor evidencia a situação do colaborador: 

Perfeição: O colaborador realiza as atividades de acordo com os padrões de estética, forma e legalidade,
buscando a perfeição e melhoria contínua?                      

Realiza as atividades de forma satisfatória, com supervisão eventual 

GP 

e Líder

Assiduidade

O colaborador demonstra segurança nas situações de convencimento, apresentando 

argumentos consistentes?

Pontualidade GP 

e Líder

Informe o total de ocorrências em que o colaborador não entregou as atividades no prazo estabelecido:

Realiza as atividades de forma parcial, com supervisão eventual

Realiza as atividades de forma insatisfatória e falha, com supervisão constante

Amplitude: O colaborador realiza o conjunto de atividades de sua responsabilidade, dentro de uma sequência

produtiva?                       

Qualidade do Trabalho

Informe o total de horas de atraso cometidas pelo colaborador (avaliado) no período de um ano,
considerando a data da avaliação:

Sistemas eletrônicos de processos judiciais - A

Avalie os conhecimentos técnicos listados abaixo, considerando duas questões:

a) O colaborador demonstra os conhecimentos específicos para o desempenho da função?

b) O colaborador utiliza os conhecimentos necessários para a entrega satisfatória dos resultados?

Dentro das responsabilidades delegadas ao colaborador, avalie a entrega das competências ASSIDUIDADE, 

PONTUALIDADE e QUALIDADE DO TRABALHO, conforme abaixo:

Informe o número de faltas cometidas pelo colaborador (avaliado) no período de um ano,
considerando a data da avaliação:

Sistemas eletrônicos de processos administrativos - I

Informe o número da respectiva questão abaixo, que melhor evidencia a situação do colaborador: 

Técnicas de redação e oratória - A

Prazo: O colaborador realiza e executa as atividades dentro do tempo definido, estabelecido, combinado, para a
conclusão e/ou entrega de um determinado trabalho, processo ou serviços

Informática (editor de texto, planilha eletrônica, apresentações, internet, e-mail) - I

Conhecimentos/Treinamentos



2 3

 



ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

00/01/1900
Assessoria/Seção

0 1

Líder

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Líder

1

2

3

4

5

6

Líder

1

2

3

4

* Legenda: B - Básico / I - Intermediário / A - Avançado

O colaborador consegue ser compreendido pelos interlocutores, tendo uma 
comunicação efetiva?

O colaborador acompanha as atividades designadas, tendo o  controle dos processos 
envolvidos?

O colaborador encontra meios para concretizar um projeto ou atividade iniciado?

Competência está sendo 
aprimorada, desenvolvida. Faz 
parcialmente as envidências, 

sem a qualidade descrita

Competência está sendo 

aplicada dentro dos padrões 

de qualidade e desempenho 
estabelecidos. Aplica todas as 

evidências

O colaborador prepara planos e programas,  prevendo uma ordem e um tempo para a 
realização das tarefas?

3

Não se Aplica

2

Supera

O colaborador consegue extrair e identificar as relações de causa e efeito, retirando 

dados e informações pertinentes e necessárias?

O colaborador consegue identificar problema, desenvolver soluções e tomar decisões 

sobre determinada situação?

Competências do Nível Hierárquico

O colaborador expressa-se por escrito e/ou verbalmente de maneira clara e objetiva?

Quando algo não acontece como previsto, o colaborador sabe o motivo pois mantém 

o controle dos acontecimentos?

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO_CRMV PR

CÉDULA DE AVALIAÇÃO DO LÍDER

Dt Avaliação

Competência focalizada no 

aperfeiçoamento e superação 

dos padrões estabelecidos. 
Todas evidências aplicadas e 

com qualidade superior

10

Competência não está sendo 

aplicada ou está sendo 

minimamente aplicada. Não 

executa as evidências.

Nome Avaliado

Cargo

Líder Imediato

ATRIBUA UMA NOTA DE ACORDO COM A ESCALA ABAIXO:

Em Desenvolvimento

Você está recebendo o formulário de avaliação do colaborador que fica sob sua liderança.

Leia atentamente as afirmações/questionamentos e pense o quanto se aplica ou não ao avaliado em questão.

Se Aplica

Técnicas de redação e oratória - I

O colaborador é capaz de analisar informações ou processos de maneira sistemática 

e questionadora? 

O colaborador organiza e elege prioridades necessárias para o alcance de metas, 

assim como estima os prazos e recursos para empreender as ações?

O colaborador é versátil na realização de suas atribuições, perante demandas ou 

situações que possam surgir?

O colaborador dispõe de amplos conhecimentos gerais, além do tecnicismo, e analisa 

as situações com a lógica do todo?

Conhecimentos/Treinamentos

O colaborador consegue se antecipar às situações, buscando atualizações constantes 

e coleta do máximo de informação sobre os fatos?

O colaborador atua com antecedência nas atividades e processos identificados, antes 

que lhe seja solicitado ou requerido pela situação?

Competências Específicas do Cargo

Avalie os conhecimentos técnicos listados abaixo, considerando duas questões:

a) O colaborador demonstra os conhecimentos específicos para o desempenho da função?

b) O colaborador utiliza os conhecimentos necessários para a entrega satisfatória dos resultados?

Noções de orçamento e cálculos - A

O colaborador faz análises parciais e totais para a tomada de decisão e estratégias de 

sucesso?

Informática (editor de texto, planilha eletrônica, apresentações, internet, e-mail) - I

O colaborador realiza diferentes tarefas com agilidade, sem perder a qualidade?

Competências Entregues

Planejamento estratégico e indicadores - A
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2:17:00

Líder

Líder

1

2

3

4 Realiza as atividades de forma satisfatória e plena, sem nenhuma supervisão

Líder

1

2

3

4

5

Pontualidade GP 

e Líder

GP 

e Líder

Assiduidade

Informe o total de ocorrências em que o colaborador não entregou as atividades no prazo estabelecido:

Realiza as atividades de forma parcial, com supervisão eventual

Realiza as atividades de forma insatisfatória e falha, com supervisão constante

Amplitude: O colaborador realiza o conjunto de atividades de sua responsabilidade, dentro de uma sequência

produtiva?                       

Qualidade do Trabalho

Informe o total de horas de atraso cometidas pelo colaborador (avaliado) no período de um ano,
considerando a data da avaliação:

Informe o número da respectiva questão abaixo, que melhor evidencia a situação do colaborador: 

Prazo: O colaborador realiza e executa as atividades dentro do tempo definido, estabelecido, combinado, para a
conclusão e/ou entrega de um determinado trabalho, processo ou serviços

Dentro das responsabilidades delegadas ao colaborador, avalie a entrega das competências ASSIDUIDADE, 

PONTUALIDADE e QUALIDADE DO TRABALHO, conforme abaixo:

Informe o número de faltas cometidas pelo colaborador (avaliado) no período de um ano,
considerando a data da avaliação:

Eventualmente entrega os resultados com erros de estética, forma e legalidade, buscando a melhoria 

contínua. (até 15 ocorrências)

Raramente entrega os resultados com erros de estética, forma e legalidade, buscando a melhoria 

contínua. (até 10 ocorrências)

Frequentemente entrega os resultados com erros de estética, forma e legalidade.

(até 25 ocorrências)

Sempre entrega os resultados com erros de estética, forma e legalidade.

(acima de 25 ocorrências)

Eventualmente entrega os resultados com erros de estética, forma e legalidade.

(até 20 ocorrências)

Informe o número da respectiva questão abaixo, que melhor evidencia a situação do colaborador: 

Perfeição: O colaborador realiza as atividades de acordo com os padrões de estética, forma e legalidade,
buscando a perfeição e melhoria contínua?                      

Realiza as atividades de forma satisfatória, com supervisão eventual 
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SUPERVISOR DA ASSESSORIA JURÍDICA

00/01/1900
Assessoria/Seção

0 1

Líder

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Líder

1

2

3

4

5

6

7

O colaborador motiva e incentiva a equipe na realização de suas atividades e funções 

no conselho?

O colaborador prepara planos e programas,  prevendo uma ordem e um tempo para a 
realização das tarefas?

O colaborador dispõe de amplos conhecimentos gerais, além do tecnicismo, e analisa 

as situações com a lógica do todo?

Competências Específicas do Cargo

O colaborador consegue determinar definições, sem influências externas, mantendo-

as sem retroagir?

Você está recebendo o formulário de avaliação do colaborador que fica sob sua liderança.

Leia atentamente as afirmações/questionamentos e pense o quanto se aplica ou não ao avaliado em questão.

O colaborador faz análises parciais e totais para a tomada de decisão e estratégias de 

sucesso?

O colaborador  apresenta disposição em pesquisar, inquirir e examinar 

fatos/situações, organizando ideias e informações?

O colaborador cria estratégias especiais para conduzir a equipe à eficácia dos 

resultados, no alcance de meta e de objetivos?

O colaborador consegue extrair e identificar as relações de causa e efeito, retirando 

dados e informações pertinentes e necessárias?

O colaborador organiza e elege prioridades necessárias para o alcance de metas, 

assim como estima os prazos e recursos para empreender as ações?

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO_CRMV PR

CÉDULA DE AVALIAÇÃO DO LÍDER

Dt Avaliação

O colaborador posiciona-se com segurança e determinação na explanação e defesa 

de seus argumentos?

Competência focalizada no 

aperfeiçoamento e superação 

dos padrões estabelecidos. 
Todas evidências aplicadas e 

com qualidade superior

Nome Avaliado

Cargo

Líder Imediato

ATRIBUA UMA NOTA DE ACORDO COM A ESCALA ABAIXO:

Em Desenvolvimento Se Aplica

Competência não está sendo 

aplicada ou está sendo 

minimamente aplicada. Não 

executa as evidências.

Competência está sendo 
aprimorada, desenvolvida. Faz 
parcialmente as envidências, 

sem a qualidade descrita

Competência está sendo 

aplicada dentro dos padrões 

de qualidade e desempenho 
estabelecidos. Aplica todas as 

evidências

O colaborador é discreto e trata com confidencialidade os dados reservados e que 

dizem respeito aos negócios do conselho? 

O colaborador é capaz de convencer facilmente as pessoas fazendo-as acreditarem 

nos seus argumentos?

O colaborador age com discrição e confidencialidade no tocante aos assuntos 

referentes ao conselho e seus funcionários?

Competências do Nível Hierárquico

O colaborador expressa-se por escrito e/ou verbalmente de maneira clara e objetiva?

2

Supera

O colaborador tem interesse e vai atrás de soluções que auxiliem na realização de 

projetos?

O colaborador é capaz de analisar informações ou processos de maneira sistemática 

e questionadora? 

O colaborador consegue identificar problema, desenvolver soluções e tomar decisões 

sobre determinada situação?

Quando algo não acontece como previsto, o colaborador sabe o motivo pois mantém 

o controle dos acontecimentos?

O colaborador consegue ser compreendido pelos interlocutores, tendo uma 
comunicação efetiva?

O colaborador acompanha as atividades designadas, tendo o  controle dos processos 
envolvidos?

O colaborador encontra meios para concretizar um projeto ou atividade iniciado?

10 3

Não se Aplica



8

Líder

1

2

3

4

5

* Legenda: B - Básico / I - Intermediário / A - Avançado

Líder

Líder

1

2

3

4 Realiza as atividades de forma satisfatória e plena, sem nenhuma supervisão

Líder

1

2

3

4

5

Eventualmente entrega os resultados com erros de estética, forma e legalidade, buscando a melhoria 

contínua. (até 15 ocorrências)

Raramente entrega os resultados com erros de estética, forma e legalidade, buscando a melhoria 

contínua. (até 10 ocorrências)

Frequentemente entrega os resultados com erros de estética, forma e legalidade.

(até 25 ocorrências)

Competências Entregues

Informática (editor de texto, planilha eletrônica, apresentações, internet, e-mail) - I

Sempre entrega os resultados com erros de estética, forma e legalidade.

(acima de 25 ocorrências)

Eventualmente entrega os resultados com erros de estética, forma e legalidade.

(até 20 ocorrências)

Informe o número da respectiva questão abaixo, que melhor evidencia a situação do colaborador: 

Perfeição: O colaborador realiza as atividades de acordo com os padrões de estética, forma e legalidade,
buscando a perfeição e melhoria contínua?                      

Realiza as atividades de forma satisfatória, com supervisão eventual 

GP 

e Líder

Assiduidade

O colaborador demonstra segurança nas situações de convencimento, apresentando 

argumentos consistentes?

Pontualidade GP 

e Líder

Informe o total de ocorrências em que o colaborador não entregou as atividades no prazo estabelecido:

Realiza as atividades de forma parcial, com supervisão eventual

Realiza as atividades de forma insatisfatória e falha, com supervisão constante

Amplitude: O colaborador realiza o conjunto de atividades de sua responsabilidade, dentro de uma sequência

produtiva?                       

Qualidade do Trabalho

Informe o total de horas de atraso cometidas pelo colaborador (avaliado) no período de um ano,
considerando a data da avaliação:

Sistemas eletrônicos de processos judiciais - A

Avalie os conhecimentos técnicos listados abaixo, considerando duas questões:

a) O colaborador demonstra os conhecimentos específicos para o desempenho da função?

b) O colaborador utiliza os conhecimentos necessários para a entrega satisfatória dos resultados?

Dentro das responsabilidades delegadas ao colaborador, avalie a entrega das competências ASSIDUIDADE, 

PONTUALIDADE e QUALIDADE DO TRABALHO, conforme abaixo:

Informe o número de faltas cometidas pelo colaborador (avaliado) no período de um ano,
considerando a data da avaliação:

Legislação do sistema CFMV/CRMVs - A

Informe o número da respectiva questão abaixo, que melhor evidencia a situação do colaborador: 

Técnicas de redação e oratória - A

Prazo: O colaborador realiza e executa as atividades dentro do tempo definido, estabelecido, combinado, para a
conclusão e/ou entrega de um determinado trabalho, processo ou serviços

Gestão de Pessoas - I

Conhecimentos/Treinamentos
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MATRIZ DE COMPETÊNCIAS 

 
 

 
CARGOS DE ANALISTA - CURSO SUPERIOR COMPLETO 

 

CARGO 
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS 

 DO NÍVEL HIERÁRQUICO 
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS 

 DO CARGO/ÁREA 
Advogado  

Capacidade de análise 
Capacidade de persuasão 
Capacidade de investigação 
Comunicação 
Planejamento 
Responsabilidade 

Confidencialidade 

Médico Veterinário 

Administração de conflitos 
Firmeza 
Iniciativa 
Persuasão 
Postura profissional 
Tomada de decisão 

 
 
 

 
CARGOS DE ASSISTENTE - ENSINO MÉDIO COMPLETO 

 

CARGO 
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS 

 DO NÍVEL HIERÁRQUICO 
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS 

 DO CARGO/ÁREA 
Assistente 

Administrativo 

Comunicação 
Foco no cliente 
Organização 
Proatividade 
Relacionamento interpessoal 

**tabela em separado** 

Agente de Fiscalização 

Acompanhamento e controle 
Comprometimento 
Dinamismo 
Discrição 
Firmeza  
Iniciativa 

Assistente de Seção 
Financeira e Pessoal 

Acompanhamento e controle 
Atenção concentrada 
Comprometimento 
Confiabilidade  
Responsabilidade 

Assistente Técnico em 
Informática 

Atenção concentrada 
Capacidade de análise 
Capacidade de resolução 

 
 
 

 
CARGOS DE AUXILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

 

CARGO 
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS 

 DO NÍVEL HIERÁRQUICO 
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS 

 DO CARGO/ÁREA 

Servente 

 
Presteza 
Proatividade 
Organização 
 

Comunicação 
Dinamismo 
Relacionamento interpessoal 
Responsabilidade 

 



 
 
 
 
 
 

 
FUNÇÕES DE LIDERANÇA OU DE CONFIANÇA 

 

FUNÇÃO 
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS 

DO NÍVEL HIERÁRQUICO 
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS 

 DA FUNÇÃO/ÁREA 

Coordenador 

Acompanhamento e controle  
Capacidade de análise 
Capacidade de propor soluções 
Comunicação 
Liderança motivadora 
Planejamento 
Visão sistêmica 

Apresentação pessoal e profissional 
Capacidade de investigação 
Confidencialidade 
Dinamismo 
Organização 
Proatividade 

Controlador 

Acompanhamento e controle 
Capacidade de análise 
Capacidade de propor soluções 
Comunicação 
Planejamento  
Visão sistêmica 

Capacidade de síntese 
Confidencialidade 
Capacidade de investigação 
 

Assessor 
(Estratégico) 

Acompanhamento e controle 
Capacidade de análise 
Capacidade de investigação 
Capacidade de resolução 
Comunicação 
Visão sistêmica 
Dinamismo 

Confidencialidade 
Firmeza 
Proatividade 
Persuasão 

Gestor 
 

Assessor 
(Tático) 

Acompanhamento e controle 
Capacidade de análise 
Capacidade de propor soluções 
Comunicação  
Liderança motivadora 
Planejamento  
Visão sistêmica 

Assessoria Técnica e Fiscalização: 
Atenção concentrada 
Firmeza 
Organização 
Relacionamento de parcerias 
profissionais 
Tomada de decisão 
Visão estratégica 

Gestão de Pessoas: 
Confidencialidade 
Isonomia e impessoalidade 
Proatividade 
Relacionamento interpessoal 
Tomada de decisão 

Assistente de 
Planejamento 

Acompanhamento e controle 
Planejamento  
Capacidade de propor soluções  
Comunicação 
Visão sistêmica 

Capacidade de análise 
Dinamismo 
Proatividade 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
FUNÇÕES DE LIDERANÇA OU DE CONFIANÇA 

 

FUNÇÃO 
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS 

DO NÍVEL HIERÁRQUICO 
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS 

 DA FUNÇÃO/ÁREA 

Supervisor 

Acompanhamento e controle 
Capacidade de análise 
Capacidade de propor soluções 
Comunicação  
Liderança motivadora 
Planejamento  
Visão sistêmica 

Seção de Registro: 
Foco no cliente 
Motivação 
Relacionamento interpessoal 
Responsabilidade 
Seção de Manutenção, Patrimônio e Almoxarifado:  
Dinamismo 
Iniciativa 
Organização 
Presteza 
Compras e Contratos: 
Comprometimento 
Negociação  
Organização  
Persuasão 
Proatividade 
Assessoria Jurídica: 
Capacidade de investigação 
Confidencialidade 
Firmeza 
Persuasão 
Seção de Processos de Fiscalização e RT: 
Foco no cliente 
Motivação 
Relacionamento 
Responsabilidade 
Seção de Cobrança:  
Confiabilidade 
Dinamismo 
Negociação 
Proatividade 
Relacionamento interpessoal 
Seção Financeira e Pessoal: 
Atenção concentrada 
Confiabilidade 
Ética 
Iniciativa 
Organização 

 
  



 
 
 
 
 

 
CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO  

 

CARGO 
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS 

 DO CARGO/ÁREA 

Assistente Administrativo 
SEÇÃO DE REGISTRO 

Acompanhamento e controle 
Capacidade de análise 
Comprometimento 
Iniciativa 
Responsabilidade 

Assistente Administrativo 
SEÇÃO DE PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO E RT 

Acompanhamento e controle 
Comprometimento 
Confidencialidade 
Dinamismo 
Flexibilidade 
Presteza 

Assistente Administrativo 
SEÇÃO DE COBRANÇA 

Atenção concentrada 
Autocontrole 
Negociação 
Raciocínio lógico 

Assistente Administrativo 
ASSESSORIA JURÍDICA 

Atenção concentrada 
Confidencialidade 
Disponibilidade 
Iniciativa 

Assistente Administrativo 
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO, PATRIMÔNIO E 

ALMOXARIFADO 

Acompanhamento e controle 
Dinamismo 
Firmeza 
Negociação 

Assistente Administrativo 
SEÇÃO DE COMPRAS E CONTRATOS 

Atenção concentrada 
Negociação 
Persuasão 
Planejamento 
Responsabilidade 

Assistente Administrativo 
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 

Atualização  
Dinamismo 
Criatividade 

Assistente Administrativo 
SEÇÃO FINANCEIRA E PESSOAL 

Acompanhamento e controle 
Atenção concentrada 
Comprometimento 
Confidencialidade 
Responsabilidade 

Assistente Administrativo 
GABINETE EXECUTIVO 

Acompanhamento e controle 
Apresentação pessoal e profissional 
Capacidade de análise 
Comprometimento 
Confidencialidade 
Disponibilidade 
Presteza 

Assistente Administrativo 
UNIDADE REGIONAL DE ATENDIMENTO  

Capacidade de resolução 
Dinamismo 
Negociação 

 



 

  

 

 

 

TERMO DE ADESÃO E ACEITE 

AO QUARTO ADITIVO AO PCCS 

 

 

Atesto que fui devidamente informado(a) e orientado(a) quanto as alterações realizadas no 

plano de carreira, cargos e salários vigente. Sendo assim, tenho ciência e firmo meu aceite às 

ao estipulado no quarto aditivo ao PCCS do CRMV-PR. 


