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PORTARIA Nº 028, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 

 
 
Nomeia Cargos de Livre Provimento no âmbito do 
Conselho Federal dos Técnicos Industriais 
 
 

O presidente do Conselho Federal dos Técnicos Industriais - CFT, criado pela Lei 13.639 de 
26 de março de 2018, no uso de suas atribuições legais e regimentais; 

Considerando a Lei de criação do Conselho Federal dos Técnicos Industriais - CFT - Lei 
13.639 de 26 de marco de 2018 - que estabelece que o conselho é uma pessoa jurídica de direito 
público sob a forma de Autarquia Federal, com sede e foro na Cidade de Brasília, Distrito Federal; 

Considerando que o CFT tem como um dos seus princípios a autonomia administrativa e 
financeira da autarquia; 

Considerando os termos do artigo 37, incisos II e V da Constituição Federal, os quais 
incluem a ressalva para nomeação de cargos de livre provimento e sua livre nomeação e 
exoneração, e a destinação destes cargos para o exercício de funções de direção, assessoria ou 
coordenação; 

Considerando a Resolução CFT 001/2018 que aprova o regimento interno do CFT e seu 
funcionamento; 

Considerando a resolução CFT 029/2018 onde o plenário do CFT delega a Diretoria 
Executiva do CFT todos os poderes necessários para a plena instalação do conselho; 

Considerando a necessidade de estruturar o CFT para o imediato funcionamento, para o 
pleno atendimento para as funções das quais foi criado pela Lei 13.639 de 2018; 

Considerando a Deliberação da Diretoria Executiva do CFT que define o início das 
atividades da equipe de empregados administrativos do CFT no próximo dia 1º de setembro de 
2018; 

Considerando a Portaria Nº 001, de 1º de setembro de 2018 e Portaria Nº 027, de 10 de 
dezembro de 2018, que criam cargos de Livre Provimento no CFT, RESOLVE: 

Art. 1º. Nomear para o cargo de livre provimento e demissão como Coordenador de 

Atendimento do CFT, a partir do dia 04 de dezembro de 2018, Jaulim Rodrigues Guimarães, CPF 

386.490.390-49, lotado na unidade da Gerência de Serviços Compartilhados do CFT, exercendo as 

funções de apoio, gestão e desenvolvimento das atividades dos serviços compartilhados do CFT e 

dos CRTs. 

Art. 2º. Nomear para o cargo de livre provimento e demissão como Assessora de gabinete 
do CFT, a partir do dia 02 de janeiro de 2019, Fabianna Almeida Lima, CPF 315.285.068-98, lotada 
na unidade da presidência, exercendo as funções de assessoria a presidência, gestão logística, 
assessorando o Plenário, Comissões, Conselho Diretor e a Gerência de Serviços Compartilhados do 
CFT, lotada em São Paulo – SP. 

Art. 3º. Nomear para o cargo de livre provimento e demissão como Assessor de Tecnologia 
da Informação, a partir do dia 02 de janeiro de 2019, Silvio Lopes Alves, CPF 009.373.001-28, 
lotado na unidade da presidência, exercendo as funções de apoio e supervisão ao sistema, 
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softwares, organização e análise dos procedimentos, apoio a Gerência de Serviços Compartilhados 
do CFT, lotado em São Paulo – SP. 

Art. 4º. Nomear para o cargo de livre provimento e demissão como Gerente 
Administrativa, a partir do dia 07 de janeiro de 2019, Luciana Miranda Silva, CPF 172.348.218-80, 
lotado na unidade da Gerência Administrativa, exercendo as funções de Gerência Administrativa 
do CFT, supervisionando os setores que desenvolvem funções administrativas e recursos 
humanos, assessorar a Presidência e Conselho Diretor. 

Art. 5º. Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua assinatura em 20 de 
dezembro de 2018. 

 

 

WILSON WANDERLEI VIEIRA 

Presidente 

 

 


