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I. INTRODUÇÃO 

 
Considerando o Art. 3º, da Lei n° 13.639, de 2018, estabelece que o Conselho Federal e os 

Regionais dos técnicos industriais têm como função orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício 

profissional das respectivas categorias; 

Considerando o Art. 12, inciso IX da Lei n° 13.639, de 2018, estabelece que compete aos CRTs 

fiscalizar o exercício das atividades profissionais dos Técnicos Industriais; 

Considerando que o inciso IV do Art. 83 do Regimento Interno do CFT estabelece que compete 

a Comissão de Registro e Fiscalização do CFT deliberar sobre atos normativos de exercício 

profissional, propondo e deliberando sobre o Plano Nacional de Fiscalização dos Conselhos de 

Técnicos Industriais, e suas atualizações; 

Considerando a Resolução nº 45, de 22 de novembro de 2018 que dispõe sobre a fiscalização do 

exercício profissional do Técnico Industrial, os procedimentos para formalização, instrução e 

julgamento de processos por infração à legislação e a aplicação de penalidades, e ainda prevê 

que, fica a cargo de cada CRT a elaboração do Manual de Fiscalização, onde o mesmo deve 

seguir os parâmetros da Resolução propriamente dita, bem como o Plano Nacional de 

Fiscalização Integrada – PNFI – CFT 

Considerando que este Plano Nacional de Fiscalização Integrada dos Conselhos de Técnicos 

Industriais objetiva regrar a fiscalização do exercício profissional dos técnicos industriais a 

cargo dos Conselhos Regionais, estabelecendo como diretrizes de atuação educativa e 

preventiva, os procedimentos para instauração, instrução e julgamento de processos por infração 

à legislação e para aplicação de penalidades. 

Considerando que o Plano Nacional de Fiscalização Integrada dos Conselhos de Técnicos 

Industriais destina-se aos técnicos industriais e suas empresas, bem como aos leigos que 

cometerem infrações ao disposto na Lei nº 13.639 de 2018 e resoluções e deliberações do CFT. 

Considerando as conclusões do I Seminário de Fiscalização dos Conselhos de Técnicos 

Industriais “A Inovação na Fiscalização das Atividades do Técnico Industrial”, realizado nos 

dias 7 e 8 de agosto de 2019, onde foi debatido o PNFI como instrumento de orientação  dos 

trabalhos de fiscalização dos conselhos regionais, com o desenvolvimento de “agentes 

multiplicadores” das diretrizes de fiscalização e de qualificação dos procedimentos de 

fiscalização aplicados em todo o Brasil e adequados às diferentes realidades regionais. 

 

Propomos este trabalho para análise, discussão e aprovação da Comissão de Registro e 

Fiscalização do CRT-01, para conclusão na elaboração do manual de fiscalização. 

Este trabalho vem atender todos os parâmetros do Plano Nacional de Fiscalização Integrada – 

PNFI – CFT, bem como toda legislação para verificação do exercício profissional do Sistema 

CFT/CRT.  

Os Conselhos de fiscalização do exercício profissional devem cuidar do interesse público, 

fazendo administração técnica e ética das atividades profissionais. É grande a responsabilidade 

social dos CRTs. Os Órgãos de fiscalização profissional, no exercício do poder de polícia, têm 

o dever de pautar suas ações pela ética e pela habilitação técnica profissional, adequada ao 

exercício profissional. 

A finalidade do Sistema CFT/CRT é normatizar, disciplinar, orientar e fiscalizar o exercício da 

atividade profissional dos Técnicos Industriais, no âmbito de sua jurisdição no caput do Artigo 
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3º  da Lei 13.639 de 26 de março de 2018, visando à qualidade e padronização dos serviços a 

serem prestados, e ter objetivos que visem a segurança da sociedade. Pautamos principalmente 

por uma fiscalização de conduta orientativa, educativa e disciplinar, com pessoas qualificadas, 

treinadas e habilitadas, e que possibilitem a união das práticas e fornecimento de diretrizes 

operacionais de atuação do Agente de Fiscalização segmentado e seguidas em todo território 

nacional. 

A expressão usada nesse trabalho para Técnico Industrial será para ambos os gêneros, masculino 

e feminino. 

 

 

 

  

II. DO OBJETIVO DO SISTEMA CFT/CRT 

 

O Conselho Federal e os Conselhos Regionais dos TécnicosIndustriais, denominados, 

respectivamente, CFT e CRT, são autarquias dotadas de personalidade jurídica de direito público 

e constituem serviço público federal. O CFT, instância superior da regularização do exercício 

profissional dos Técnicosindustriais, possui atribuições, dentre outras, de expedir Normativos 

para a execução da Lei nº 13.639, de 23 de março de 2018, e de coordenar a ação dos CRTs, no 

âmbito dos estados da Federação, de forma a assegurar a unidade de ação no cumprimento de 

sua missão institucional. 

O CFT compõe o SISTEMA CFT/CRT, criados pela Lei nº 13.639, , de 23 de março de 2018. 

O SISTEMA CFT/CRT conforme estabelece a Resolução 001 de 23 de junho sw 2018 que 

regulamenta o seu Regimento Interno, tem dentre outras a missão de “orientar, disciplinar e 

fiscalizar o exercício da profissão do(a) Técnico Industrialda, zelar pela observância dos 

principios da ética e da disciplina desses profissionais, bem como pugnar pelo aperfeicoamento 

do exercício da profissção dos Técnicosindustriais em todo terrítório nacional”  visando a 

prestação de serviços Técnicosrelacionados à atividades Industriais, com a participação de 

profissional habilitado. 

Os CRTs, visando à maior eficiência da fiscalização, no uso de suas atribuições e prerrogativas 

com as regulamentações federais de fiscalizações, de acordo com seu regimento interno e pela 

Portaria nº 24 de 15 de maio de 2019, criaram as Comissões Permanentes Especializadas e em 

relevâniacia para este Manual a Comissão Permanebte de Registro e Fiscalização do CRT-01. 

Que têm entre suas atribuições, conforme o TRT 5º, tem a finalidade de zelar pela orientação e 

fiscalização do exercício da atividade profissioanl, com isso enetendemos elaborar planos de 

fiscalização com base nos Normativos do CFT, para apreciação e aprovação em plenaria do 

CRT-01, Analisar, julgar e decidir em primeira instância, os assuntos de fiscalização e infração 

à legislação profissional. 

Cuidamos do interesse público, direcionando sempre para uma execução técnica e ética das 

atividades profissionais. Damos ênfase a dois fatores de suma importância quanto a fiscalização 

profissional, no exercício do poder de polícia que é a ética e a habilitação técnica adequada para 

o exercício profissional. 

Considerando a Resolução Federal nº 045 de 22 de novembro de 2018 que dispõe sobre a 

fiscalização do exercício profissional do(a) Técnico Industrial, pelos CRTs, o objetivo da 
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fiscalização do exercício profissional das atividades Técnico Industrial, é coibir o exercício 

ilegal ou irregular das atividades dos Técnicos industriais”, pautamos pela qualidade e 

padronização dos serviços a serem prestados,  e aos objetivos que visem a proteção da sociedade, 

onde pautamos por uma fiscalização de conduta orientava, educativa e disciplinar, com pessoas 

qualificadas, treinadas e habilitadas, e que possibilitem a união das práticas e fornecimento de 

diretrizes operacionais de atuação do Agente de Fiscalização segmentado e seguidas em todo 

território nacional. 

Em relação ao profissional Técnico do Sistema CFT/CRT: orientar e fazer cumprir, para uma 

contínua busca da qualidade na prestação de serviço junto aos seus usuários, priorizando as 

atividades privativas ao habilitado; 

Em relação às pessoas jurídicas e Entidades públicas: apresentar o trabalho do Profissional 

Técnico Industrial, como um diferencial de melhoria da qualidade do serviço prestado. 

 

 Competência Legal do Sistema CFT/CRT para fiscalizar o exercício 

profissional dos Técnicos Industriais 

 
A legalidade da fiscalização está pautada principalmente nas Leis 39.639/18, Lei 5.524/68, no 

Decreto 90.922/85 bem como em Resoluções Federais do CFT. Com base nas Leis especificas 

para regulamentação, atribuição profissional e parâmetros de fiscalização do exercício 

profissional, a Comissão de Registro e Fiscalização,  órgão dos CRTs de natureza consultiva e 

não deliberativa, uma vez que as questões dessa Comissão deliberam pela plenária), 

encarregados sobre os assuntos de fiscalização pertinentes às respectivas modalidades 

profissionais – Portaria nº 24 do CRT-01), em plenário irão definir Atos Normativas para 

fiscalização do exercício profissional, para que se tenha base legal para um manual de 

fiscalização completo. Cabendo única e exclusivamente ao presidente (autoridade máxima na 

plenária) o poder de julgar, decidir ou anular quaisquer atos. 

 

 

III. DO MANUAL DE FISCALIZAÇÃO DO CRT-01 

 Objetivos do manual 

Considerando a Resolução nº 045 de 22 de novembro de 2018 que dispõe sobre procedimentos 

de fiscalização e Resolução nº de 090/2019, onde aprova o Plano Nacional de Fiscalização 

Integrada – PNFI – CFT para o período de 2020 até 2022, este manual de fiscalização dos CRTs 

foi elaborado atendendo aos dispostos nas mesmas, sempre se guiando por princípios com ações 

nos âmbitos educativo, preventivo, corretivo e punitivo, bem como uma fiscalização inteligente. 

Atendendo ao disposto do Art. 5° da Resolução referida, o CRT-01 apresenta a elaborar o 

Manual de Fiscalização que atende as caraterísticas regionais com vistas ao cumprimento ao 

disposto no Artigo 8º, buscando procedimentos de fiscalização integrados e com parâmetros 

semelhantes em todas as regiões dos demais CRTs. 

Cosnstitue objeto do Manual de ações para a Verificação do Exercício Profissional do(a) 

Técnico Industrial nas diversas modalidades de nível médio, e tendo como apoio a Gerência 

Técnica - GTEC, com a colaboração da Comissão de Ética e da comissão de fiscalização e 

normas, que buscará aprovação e homologação da plenária do CRT-01, bem como o CFT que 
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assiste tanto institucionalmente de verificar o exercício profissional quanto o de fiscalizar a 

atividade profissional. 

As diretrizes expostas, tem a finalidade de dar uma direção certa os procedimentos relacionados 

à verificação do exercício profissional, fornecendo informações essenciais aos membros das 

Comissões, gerentes, agentes de fiscalização a diretoria, conselheiros, etc. 

Plano de ação para que comporá o trabalho da fiscalização no todo, ocorrências comuns, um 

glossário de termos Técnicos. O manual constitui um valioso instrumento disponibilizado aos 

CRT-01, para a padronização, procedimentos administrativo quanto à regulação e fiscalização 

do exercício das profissões regulamentadas do(a) Técnico Industrial de nível médio. E  ainda a 

redução nos custos, de erros por falhas  nas instâncias de instauração, instrução, análise e 

julgamento dos processos 

 

 A importância de um manual de fiscalização para o CRT-01 

 
A importância de se ter um Manual de Fiscalização, por vários motivos, dentre os principais 

consideramos que: 

- Constitui um rico material de consulta para verificação do exercício profissional; 

- Padroniza os procedimentos; 

- Atende aos normativos de regulação da atividade profissional do Sistema CFT/CRT; 

- A qualidade dos procedimentos, pela padronização dos procedimentos;  

- O Manual auxiliará principalmente aos agentes de fiscalização, mas no geral aos diretores, 

Comissões Permanentes, ao presidente e outras entidades com informações jurídicas e técnicas 

que possibilitarão uma atuação eficaz, dentro da lei e da ética pública; 

- Proporcionará uma diminuição considerável quanto aos custos nos procedimentos com 

fiscalização; 

-  será mais rápido o trâmite dos processos; 

- Pequena margem de erros na abertura, orientação, parecer e julgamento conclusivo. 

 

 

IV. DAS MODALIDADES DE PROFISSIONAIS DO SISTEMA CFT/CRT; 
 

Conforme a Resolução Federal nº 085, de 28 de outubro de 2019 que aprova a tabela de títulos 

profissionais do Sistema CFT/CRT, com base no disposto no Artigo 8º da Lei 13.639 de 26 de 

março de 2018 e do parágrafo único do Artigo 26, que habilita a atuação dos profissionais em 

todo território nacional,  e ao disposto no Art. 9º do Decreto nº 90.922, de 6 de fevereiro de 

1985; “O disposto neste Decreto aplica-se a todas as habilitações profissionais de Técnico de 2º 

grau dos setores primário e secundário, aprovadas pelo Conselho Federal de Educação”.  

Com a instituição do SINCETI pela Resolução nº 003 que determina que o registro de pessoas 

físicas tem âmbito nacional e considerando a necessidade de relacionar os diversos títulos 

profissionais, para instituir e manter o Cadastro Nacional dos Técnicos Industriais, conforme 

compete ao conjunto de ensino a formação profissional e aos Conselhos Federal e Regional dos 

Técnicos Industriais, a habilitação para o exercício profissional, por meio de registro; 
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Com base no Catalogo Nacional de Cursos Técnicos, instituído pelo MEC, que são atualizados 

os novos títulos profissionais de Técnicos Industriais a cada período, consideramos a Resolução 

nº 072, de 24 de maio de 2019 que autoriza a inclusão de novos títulos a tabela de profissionais 

do CFT. 

Por tanto ficou instituído a tabela de títulos do Sistema CFT/CRT para 2020 e objeto que compõe 

as ferramentas desse manual para consulta permanente, bem como suas atualizações virão com 

as edições futuras atualizadas deste manual de fiscalização. 

 

ANEXO 00 – TABELA DE TÍTULOS PROFISSIONAIS TÉCNICOSINDUSTRIAIS DO 

SISTEMA CFT/CRT 

 

V. DAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS; 
 

A atribuição profissional para verificação do exercício, sempre foi um problema grave e não 

definido, pois identificar quais atividades é privativo de cada profissional e ainda qual Conselho 

regula essa atividade, e partindo do ponto de vista que uma atividade profissional entra na 

atribuição da outra, (é o verdadeiro “o que eu posso ou não posso assinar” é uma dúvida da 

maioria dos profissionais), por tanto para descrever a fiscalização de maneira a não perder tempo 

é, primeiramente definir claramente as atribuições Profissionais, bem como a Lei a que se baseia 

e então a partir do definido e determinado, o Conselho Federal fará as devidas regulações,  

conforme as modalidades previstas. 

Hoje a atribuição profissional do Técnico Industrial de nível médio está pautada e amparada 

pelas legislações que podemos separar em: 

 
A). Atribuições Gerais: segue parâmetros do DECRETO nº 90.922, de 06 de fevereiro de 1985, 

onde regulamenta a Lei nº 5.524, de 05 de novembro de 1968, que dispõe sobre o exercício da 

profissão de Técnico Industrial e Técnico agrícola de nível médio ou de 2º grau. 

Segue teor do texto dos principais Artigos do Decreto 90.922/85. Artigo 3º Os Técnicos 

industriais e Técnicos agrícolas de 2º grau observado o disposto nos Artigos 4º e 5º, poderão: 

I - conduzir a execução técnica dos trabalhos de sua especialidade; 

II - prestar assistência técnica no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas 

tecnológicas; 

III - orientar e coordenar a execução dos serviços de manutenção de equipamentos e 

instalações; 

IV - dar assistência técnica na compra venda e utilização de produtos e equipamentos 

especializados; 

V - responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos compatíveis com a 

respectiva formação profissional. 

TRT 4º As atribuições dos Técnicos industriais de 2º grau, em suas diversas modalidades, 

para efeito do exercício profissional e de sua fiscalização, respeitados os limites de sua formação, 

consistem em: 
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I - executar e conduzir a execução técnica de trabalhos profissionais, bem como orientar 

e coordenar equipes de execução de instalações, montagens, operação, reparos ou manutenção; 

II - prestar assistência técnica e assessoria no estudo de viabilidade e desenvolvimento de 

projetos e pesquisas tecnológicas, ou nos trabalhos de vistoria, perícia, avaliação, arbitramento 

e consultoria, exercendo, dentre outras, as seguintes atividades: 

        1. coleta de dados de natureza técnica; 

        2. desenho de detalhes e da representação gráfica de cálculos; 

        3. elaboração de orçamento de materiais e equipamentos, instalações e mão de obra; 

        4. detalhamento de programas de trabalho, observando normas técnicas e de segurança; 

        5. aplicação de normas técnicas concernentes aos respectivos processos de trabalho; 

        6. execução de ensaios de rotina, registrando observações relativas ao controle de qualidade 

dos materiais, peças e conjuntos; 

        7. regulagem de máquinas, aparelhos e instrumentos Técnicos. 

 

III - executar, fiscalizar, orientar e coordenar diretamente serviços de manutenção e reparo 

de equipamentos, instalações e arquivos Técnicos específicos, bem como conduzir e treinar as 

respectivas equipes; 

IV - dar assistência técnica na compra, venda e utilização de equipamentos e materiais 

especializados, assessorando, padronizando, mensurando e orçando; 

V - responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos compatíveis com a 

respectiva formação profissional; 

VI - ministrar disciplinas técnicas de sua especialidade, constantes dos currículos do 

ensino de 1º e 2º graus, desde que possua formação específica, incluída a pedagógica, para o 

exercício do magistério, nesses dois níveis de ensino. 

§ 1º Os Técnicos de 2º grau das áreas de Arquitetura e de Engenharia Civil, na modalidade 

Edificações, poderão projetar e dirigir edificações de até 80m 2 de área construída, que não 

constituam conjuntos residenciais, bem como realizar reformas, desde que não impliquem em 

estruturas de concreto armado ou metálica, e exercer a atividade de desenhista de sua 

especialidade. 

§ 2º Os Técnico sem Eletrotécnica poderão projetar e dirigir instalações elétricas com 

demanda de energia de até 800 kva, bem como exercer a atividade de desenhista de sua 

especialidade. 

§ 3º Os Técnicos em Agrimensura terão as atribuições para a medição, demarcação e 

levantamentos topográficos, bem como projetar, conduzir e dirigir trabalhos topográficos, 

funcionar como peritos em vistorias e arbitramentos relativos à agrimensura e exercer a atividade 

de desenhista de sua especialidade. 

TRT 5º Além das atribuições mencionadas neste Decreto, fica assegurado aos Técnicos 

industriais de 2º grau, o exercício de outras atribuições, desde que compatíveis com a sua 

formação curricular. 
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b). Atribuições Específicas: seguem os mesmos parâmetros das atribuições gerais, porem 

reguladas por resoluções estabelecidas e especificas pelo CFT:  

 

Resolução nº 058 de 25 de março de 2019 - Define as prerrogativas e atribuições dos Técnicos 

Industriais com habilitações em Edificações, e dá outras providências. 

 

Resolução nº 67 de 24 de maio de 2019 - Aplicar a Resolução nº 058, de 22 de março de 2019, 

para inserir o Técnico em Construção Civil garantindo a ele as mesmas atribuições do Técnico 

em Edificações. 

 

- Resolução nº 068 de 24 de maio de2019 – define quais profissionais Técnicos industriais estão 

habilitados para elaboração e execução do PMOC – Plano de Manutenção Operação e Controle 

de climatização de ambientes; 

 

Resolução nº 074 de 05 de julho de 2019 - Disciplina e orienta as prerrogativas e atribuições dos 

Técnicos Industriais com habilitação em Eletrotécnica, revoga a Resolução nº 39 e dá outras 

providências. 

- Resolução nº 081 de 26 de outubro de 2019 – Disciplina quais os profissionais Técnicos 

industriais, são habilitados para elaboração de laudos Técnicos de arqueação de graneis sólidos 

e líquidos. 

 

- Resolução nº 083 de 30 de outubro de 2019 - Disciplina e orienta as prerrogativas e atribuição 

dos Técnicos Industriais com habilitação em Telecomunicações. 

 

- Resolução nº 086 de 31 de outubro de 2019 – Aprova o quadro de atribuições profissionais 

para os T6cnicos Industriais em Edificações, Eletromecânica, Eletrônica, Eletrônica, Automação 

Industrial, Mecânica, Construção Civil, Química, Telecomunicações, Eletroeletrônica, no 

âmbito de Projetos de Prevenção e Combate a Incêndio perante o Corpo de Bombeiros. 

 

- Resolução nº 089 de 06 de dezembro de 2019 – Disciplina e orienta as prerrogativas e 

atribuições dos Técnicos Industriais com habilitação em Agrimensura, Geodésica e Cartografia, 

e Geoprocessamento. 

 

 

VI. DA VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL   

 

Conforme estabelece o Artigo. 4º da Resolução nº de 090, a fiscalização do exercício 

profissional deverá guiar-se por princípios com ações nos âmbitos educativo, preventivo, 

corretivo e punitivo, com campanhas visando prioritariamente orientar a atuação dos 

profissionais, empresas e/ou entidades com atividades relacionadas ao objeto da fiscalização e 
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prevenir a ocorrência de possíveis ilícitos ao invés da atuação simplesmente punitiva, buscando 

dar prioridade à inteligência em relação à ação ostensiva. 

§ 1º A ação de fiscalização educativa tem por objetivo levar o conhecimento da legislação 

de regência da profissão as instituições de ensino e à sociedade. 

§ 2º A ação de fiscalização orientava, tem por objetivo levar o conhecimento da legislação 

de regência da profissão as empresas, associações, cooperativas, sindicatos e demais 

organizações da sociedade. 

§ 3º A ação de fiscalização preventiva tem por objetivo informar aos técnicos industriais 

quanto à atuação ética, lícita e regular com o objetivo de prevenir a ocorrência de infrações à 

legislação aplicável. 

§ 4º A ação de fiscalização inteligente pelo SINCETI mediante verificação dos TRTs com 

exorbitância de atribuições, de TRTs não pagos e pela verificação de alvarás e licenças em 

órgãos públicos. 

§ 5º A ação de fiscalização corretiva tem por objetivo possibilitar a regularização de 

situações de desconformidade com a legislação profissional sem a aplicação de sanções. 

§ 6º A ação de fiscalização punitiva tem por objetivo, vencida a etapa corretiva sem 

regularização, aplicar a sanção devida a leigos, técnicos industriais ou suas pessoas jurídicas por 

infrações à legislação, com a determinação de regularização de situações de desconformidade.  

 
 O profissional Técnico Industrial   

 
O Técnico  Industrial é o profissional que possui formação escolar, obtida através da conclusão 

de curso regular e válido para o exercício da profissão e, diplomação por escola oficial autorizada 

ou reconhecida, de nível médio, regularmente constituída nos termos da Lei nº 4.024, de 20 de 

dezembro de 1961, que fixa as diretrizes e bases da educação nacional, e constituído no catalogo 

de cursos Técnicos, catalogado e atualizado pelo MEC, disposto no sítio 

http://portal.mec.gov.br/docman/novembro-2017-pdf/77451-cnct-3a-edicao-pdf-1/file 

A profissão é regulamentada e amparados pelo Decreto nº 90.922/1985 e da Lei nº 5.524/1968 

de 05 de novembro de 1968 que dispõe sobre o exercício da profissão de Técnico Industrial de 

nível médio, devidamente habilitados para o desempenho de suas atribuições, como empregados 

do setor público e privado, empregadores autônomos ou prestadores de serviços. 

Formados em cursos regulares que objetivam capacitá-los com conhecimentos teóricos e 

práticos em suas devidas áreas de atuação, os Técnicos Industriais contam com uma grande 

quantidade de modalidades voltadas para o setor Técnico e tecnológico de acordo com suas 

preferências profissionais, que oferecem excelentes oportunidades de inserção imediata no 

mercado de trabalho. 
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VII. DA FISCALIZAÇÃO  

 

 Objetivo da fiscalização 

 

Conforme estabelece o Plano Nacional de Fiscalização Integrada aprovada pela Resolução  

090/19, Resolução Federal nº 045/18/18, é coibir o exercício ilegal ou irregular das atividades 

dos técnicos industriais, em conformidade com a legislação vigente e a verificação do exercício 

e das atividades das profissões reguladas pela Lei n° Lei nº 13.639 de 18 de março de 2018 - 

tendo como ponto principal o de garantir a prestação de serviços técnicos, por profissional 

habilitado, observando aos princípios éticos, econômicos, tecnológicos e ambientais 

compatíveis com as necessidades da sociedade. 

A fiscalização de que trata este PNFI compete verificar, na prestação de serviços dos técnicos 

industriais, a existência do Termo de Responsabilidade Técnica - TRT correspondente, nos 

termos do que dispõe Resolução específica do CFT. 

A proposta de fiscalização para o CRT-01 é apresentar um caráter educativo e preventivo em 

um primeiro momento e, não obtendo êxito, de caráter coercitivo. Sob o aspecto educativo e 

preventivo deverá a fiscalização do CRT orientar os profissionais, órgãos públicos, dirigentes 

de empresas e outros segmentos sociais sobre a legislação que regulamenta o exercício das 

profissões abrangidas pelo SISTEMA CFT/CRT e os direitos da sociedade, documentando as 

inconformidades identificadas e as penalidades previstas na legislação vigente. Sob o aspecto 

coercitivo, a fiscalização deve ser célere, clara, objetivando o cerceamento total do exercício 

ilegal da profissão do(a) Técnico nas diversas modalidades Industriais. 

Estão sujeitos à fiscalização as pessoas físicas - leigos ou profissionais - e as pessoas jurídicas 

que executam ou se constituam para executar serviços ou obras reguladas pelo Sistema 

CFT/CRT. 

A fiscalização do exercício profissional do técnico industrial visa garantir à sociedade serviços 

de qualidade, com as condições de segurança e bem-estar à altura de suas necessidades, a serem 

prestados por profissionais habilitados com a devida formação e qualificação técnica, em 

conformidade com as disposições da legislação em vigor. 

 

 O Planejamento da Fiscalização 

 
Para alcansar os objetivos da fiscalização do CRT-01 teremos uma sempre uma direção 

planejada, administrada e sempre ainda mesurada em uma avaliação continua. Será preciso ser 

definido continuamente, pela Comisão de Registro e Fiscalização, um plano de trabalho 

contendo diretrizes, prioridades, recursos necessários, metas a alcançar, dentre outros. 

No planejamento geralmente anual, deve ser definida, as estratégias de um plano de ação, 

especificar  os cominhos e diretrizes dos objetivos. Deve constar do planejamento as diretrizes 

básicas, entendidas como um conjunto de instruções ou indicações para se tratar e levar a termo 

o plano de fiscalização. Essas diretivas podem ser expressas a partir das respostas às seguintes 

questões: 

- O que fiscalizar? 

- Quem/onde fiscalizar? 

https://www.cft.org.br/lei-no-13-639/
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- Como fiscalizar? 

- Qual a meta 

 

  

 O que fiscalizar? 

 
Estabelecer prioridades, definidas de forma conjunta entre a unidade de fiscalização e a 

Comissão de Registro e Fiscalização. As prioridades devem ter relação com as atividades 

econômicas desenvolvidas na região do CRT-01, capacidade atual e projetada dos recursos 

humanos e financeiros e, também, com a identificação dos empreendimentos e serviços que, 

devido à natureza de suas atividades, se constituam em maiores fontes de riscos à sociedade. 

 

 Quem/onde fiscalizar? 

 

Verificar onde estão sendo realizados e se as atividades relacionadas às profissões dos técnicos 

industriais estão sendo executadas por profissional registrado. 

 

 Como fiscalizar? 

 
A verificação do exercício profissional poderá ocorrer de forma indireta ou direta, 

desenvolvendo-se as ações no escritório ou no campo, respectivamente. 

 

a) - Forma indireta – Ocorre quando se desenvolve o trabalho sem deslocamento físico do 

Agente de Fiscalização, por meio de pesquisa em: 

- jornais e revistas dos Estados abrangidos pelo CRT-01; 

- diário oficial dos Estado da circunscrição do CRT-01; 

- catálogos 

- pesquisas em sítios na rede mundial de computadores – Internet; e 

- convênios com órgãos públicos e privados. 

Esta forma de fiscalização não deve ser a única a ser empreendida pelo CRT-01. É oportuno que 

ocorra em associação com a forma direta, sendo recomendável a sua utilização como base para 

o planejamento da fiscalização. 

 
b)- Forma direta – É caracterizada pelo deslocamento do Agente de Fiscalização, constatando 

in loco as ocorrências, inclusive aquelas identificadas no escritório. 
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 Qual a meta? 

 

Uma das etapas do processo de planejamento é a definição das metas a serem alcançadas. As 

metas expressam os quantitativos a serem atingidos em um intervalo de tempo e estão 

relacionadas aos objetivos estabelecidos pelo CRT-01. No momento do planejamento, o 

CRT-01 deverá ajustá-las às suas disponibilidades de recursos humanos e financeiros, 

estabelecendo as prioridades. 

 

 Estratégias de fiscalização 

 

Conceitualmente, estratégia consiste na aplicação dos meios disponíveis com vista à 

consecução de objetivos específicos. Neste item, serão abordados aspectos relacionados a 

estratégias de fiscalização como um componente do planejamento desta. 

 

 A estrutura e as ferramentas de fiscalização 

 

Hoje a estrutura de fiscalização contará com ações pautadas no planejamento de fiscalização 

para 2020. 

A fiscalização do exercício profissional dos técnicos industriais será realizada pelo CRT-01 

e abrangerá todo o território sob jurisdição a que correspondente, conforme dispõe o Art. 3º 

da Lei n° 13.638, de 2018, e contará com estrutura de planejamento e controle, com recursos 

técnicos de coleta e tratamento de dados e de informações, além de gerenciamento das ações 

de fiscalização visando a sua eficácia e economicidade, utilizado o Centro de Serviços 

Compartilhados para a busca de maior eficiência e economicidade, além da integração com 

a utilização de parâmetros fiscalizatórios semelhantes em todos os regionais. 

Desenvolveremos ações de atuação como órgãos públicos, onde celebraremos convênios 

para uma fiscalização econômica, eficiente, eficaz e efetiva. 

Implementaremos planos de ações de fiscalização preventiva, promovendo a divulgação da 

necessidade social do exercício legal da profissão e além de ações de rotina, de caráter 

preventivo, a estrutura de fiscalização dos CRT-01, quando da ocorrência de prova ou indício 

de infração à legislação profissional, ou seja, a constatação do fato gerador, atuaremos de 

modo a reprimir o ato infracional, utilizando-se dos seguintes instrumentos: 

 

1- Por iniciativa quando constatada, pelos meios de que este dispõe, prova ou indício de 

infração à legislação profissional; 

2- Por relatório elaborado pelo agente; 

3- Por denúncia formalizada pelo SINCETI por pessoa física ou jurídica de direito público 

ou privado. 

 

Cumprindo o ritual de seu trabalho, o Agente de Fiscalização irá registrar os fatos constatados 

ni Sistema SINCETI da fiscalização e, se viável dará inicio a instauração de processo 

administrativo devido. Um processo administrativo bem instruído proporcionará maior 

facilidade e celeridade na análise dos fatos pelas instâncias decisórias do CRT-01. 
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 Ferramentas de fiscalização 

 

Descreveremos aqui algumas ferramentas que o Agente de Fiscalização, necessitará para 

uma execução do seu trabalho. 

- Relatório de visita ou relatório de Fiscalização 

- Notificação 

- Auto de Infração 

 

 Relatório de visita ou relatório de Fiscalização 

 

Conforme estabelecido no Art. 13 da Resolução Federal nº 045/18, constatado a ocorrência 

de infração caberá ao integrante da fiscalização, (Agente de Fiscalização) registrar o fato no 

relatório digital no Sistema da fiscalização, e lavrar a notificação da pessoa física ou jurídica, 

responsável pela atividade fiscalizada, para no prazo estabelecido, adotar as providencias 

necessárias para regularização da situação. 

Trata-se do primeiro registro que o Agente de Fiscalização deverá executar, para todo e 

qualquer procedimento de fiscalização como visitas, jornais, etc. mesmo não constatando 

nada do exercício ilegal. esse relatório deverá ser preenchido uma vez que entrará em 

estatistica e outros níveis gerenciais. Tem por finalidade descrever, de forma ordenada e 

minuciosa, aquilo que se viu, ouviu ou observou. É um documento destinado à coleta de 

informações das atividades exercidas no âmbito das profissões abrangidas pelo Sistema 

CFT/CRT e é desenvolvida no local onde o serviço ou a obra está sendo executada, ou por 

constatação como diarios, jornais etc.. 

No Ato de fiscalização, o Agente de Fiscalização deve solicitar todos os TRTs, identificar  o 

responsável técnico. E para prestação de serviços, deverá ser solicitada também a 

apresentação dos contratos firmados entre o empreendedor e o profissional responsável 

técnico, notas fiscais, ou qualquer documento que constate o exercício de atividade 

profissional. 

Utilizaremos o modulo eletrônico de fiscalização do SINCETI, onde será registrado as ações 

de fiscalização realizadas pelo CRT-01 bem como utilizaremos dessa ferramenta para 

monitorarmos as ações de fiscalização por meio de relatórios gerenciais periódicos. 

Enquanto durar o convênio de compartilhamento do Sistema SINCETI todas as ações de 

fiscalização do CRT-01, registradas, deverão conter os seguintes elementos: 

 

1- Datas da fiscalização e da emissão do relatório, nome completo, número de matrícula 

funcional e assinatura do integrante da equipe de fiscalização; 

2- Identificação da pessoa física ou jurídica fiscalizada, contendo nome e endereço completo, 

CPF ou CNPJ;  

3- Identificação da atividade fiscalizada, seu endereço e localização georreferenciada, 

indicação da fase em que se encontra e caracterização de sua natureza e quantificação; 

4- Identificação do Termo de Responsabilidade Técnica (TRT) relativo à atividade 

fiscalizada se houver; 
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5- Nome completo e número de registro profissional no SINCETI do responsável técnico 

pela atividade, quando for o caso; 

6- Informações que atestem ou não a efetiva participação do responsável técnico na atividade 

fiscalizada, quando for o caso; 

7- Descrição dos elementos que configurem infração à legislação profissional e 

caracterização do fato gerador que justifiquem a notificação ou autuação da pessoa física ou 

jurídica responsável pela atividade fiscalizada, quando for o caso; 

8- Identificação do responsável pelas informações prestadas sobre a atividade fiscalizada, 

incluindo nome completo e função exercida, se for o caso; 

9- Descrição de fato que caracterize embaraço ou resistência à fiscalização, quando couber.  

 

Deverá ser anexado ao relatório de fiscalização, cópias digitais de documentos que 

caracterizem a infração e a abrangência da atuação da pessoa física ou jurídica responsável 

pela atividade fiscalizada, tais como: 

 

1 – Contrato de prestação do serviço referente à atividade fiscalizada; 

2 – Contrato social da pessoa jurídica e de suas alterações, se for o caso; 

3 – Projetos, laudos e outros documentos relacionados à atividade fiscalizada; 

4 – Fotografias da atividade fiscalizada; 

5 – Declaração do contratante ou de testemunhas; 

6 – Informação sobre as condições de regularidade de registro do responsável técnico no 

SINCETI. 

 

Quando constatada a ocorrência de infração, o Agente de Fiscalização do CRT-01 irá 

registrar cuidadosamente o fato no relatório digital de fiscalização e lavrar a notificação da 

pessoa física ou jurídica responsável pela atividade fiscalizada para, no prazo estabelecido, 

adotar as providências necessárias para regularizar a situação. 

O relatório de visita ou relatório de constatação, será padronizado e disposto para 

preenchimento em bloco de papel e em duas vias, sendo uma via ficará in loco com o 

responsável pelas informações, em seguida inserida digitalizada no Sistema SINCETI, e deve 

ser preenchido cuidadosamente e deve conter, no mínimo, as seguintes informações: 

Deverá conter aqui todos as informações qu descreve o item notificação, uma vez que 

embasarão a instauração do proceso dministrativo.  

O Agente de Fiscalização deve recorrer ao banco de dados do Sistema SINCETI para 

complementar as informações do relatório de fiscalização. 

Devem ser anexados ao relatório de fiscalização, documentos que caracterizam a infração e 

a abrangência da atuação da pessoa física ou jurídica na obra, serviço ou empreendimento, a 

saber: 

 

1- cópia do contrato social da pessoa jurídica e de suas alterações; 

2- cópia do contrato de prestação do serviço; 
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3- cópia dos projetos, laudos e outros documentos relacionados à obra, ao serviço ou ao 

empreendimento fiscalizado; 

4- fotografias da obra, serviço ou empreendimento; 

5- laudo técnico pericial; 

6- declaração do contratante ou de testemunhas; ou 

7- informação sobre a situação cadastral do responsável técnico disposto no Sistema 

SINCETI de fiscalização. 

  

 Controle de Cadastro de empresas: 

 

O CRT-01 coletará e terá um arquivo com informações das empresas com indícações de 

atividades reguladas  pelo Sistema CFT/CRT. 

 

 Notificação 

 

A notificação constitue o inicio da fiscalização e o ato administrativo inicial que vai relatar 

a ocorrência da infração e fixará prazo de 15 (quinze) dias para regularização contados do 

primeiro dia útil ao seu recebimento.  

A notificação lavrada pelo integrante da fiscalização (Agente de Fiscalização), conterá no 

minimo as seguintes informações: 

Data de emissão, nome completo, matrícula e assinatura do Agente de Fiscalização; 

Nome e endereço completos da pessoa física ou jurídica fiscalizada, incluindo, se possível, 

CPF ou CNPJ; 

Identificação da atividade fiscalizada, com informação sobre o nome e endereço do executor, 

descrição detalhada da atividade desenvolvida e dados necessários para sua caracterização, 

tais como fase, natureza e quantificação; 

Nome completo, título profissional e número de registro no CFT do responsável técnico, 

quando for o caso; 

Identificação dos TRTs relativas às atividades desenvolvidas, se houver; 

Informações acerca da participação efetiva do responsável técnico na execução da obra, 

serviço ou empreendimento, quando for o caso; 

Descrição minuciosa dos fatos que configurem infração à legislação profissional; e 

Identificação do responsável pelas informações, incluindo nome completo e função exercida 

na obra, serviço ou empreendimento, se for o caso. 

Fundamentação legal para notificação ou futura autuação; 

Descrição da irregularidade que caracteriza a infração, capitulação e penalidade cabível e 

valor da multa que estará sujeito o notificado PF ou PJ, caso não regularize a situação dentro 

do prazo estabelecido. 

Indicação das providencias que o notificado deverá tomar para regularizar a situação. 
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A regularização da situação no prazo estabelecido eximirá o notificado das cominações 

legais, porém esgotado o prazo estabelecido na notificação sem a regularização, será lavrado 

Auto de infração contra o notificado indicando a mesma capitulação da infração ou 

penalidade cabível. 

O auto de infração não prescindirá requisitos, como a competência legal de quem o pratica, 

a forma prescrita em lei ou o regulamento e o fim indicado no texto legal em que a 

fiscalização se baseia. 

 

 Auto de Infração 

 

O Auto de infração é o ato administrativo processual lavrado por integrante da fiscalização 

(Agente de Fiscalização do CRT-01), que  instaura o processo administrativo, expondo os 

fatos ilícitos atribuídos à pessoa física ou jurídica autuada, indicando a legislação infringida. 

Este documento deve ser lavrado contra leigos, profissionais ou pessoas jurídicas que 

pratiquem transgressões aos preceitos legais que regulam o exercício das profissões 

abrangidas pelo Sistema CFT/CRT. 

Assim como a notificação, o auto de infração, grafado de forma legível, sem emendas ou 

rasuras, deve apresentar, no mínimo, as seguintes informações: 

 

1.- Nome e endereço completos da pessoa física ou jurídica autuada, incluindo, 

obrigatoriamente, CPF ou CNPJ conforme o caso; 

2.- Data da lavratura do auto de infração, nome completo, matrícula e assinatura digital do 

integrante da fiscalização (Agente de Fiscalização); 

3.- Fundamentação legal pelo qual o CRT lavra o auto de infração, menção à competência legal 

do CRT para fiscalizar o exercício das profissões abrangidas pelo Sistema CFT/CRT; 

4.- Identificação da atividade fiscalizada indicando sua natureza detalhada, finalidade e 

localização além do nome completo do contratante quando houver; 

5.- Descrição da irregularidade e identificação da infração constatada mediante descrição 

detalhada da irregularidade, capitulação da infração e da penalidade, e valor da multa a que estará 

sujeito o autuado; 

6.- Indicação de reincidência infracional se for o caso; 

7.- Indicação do prazo de 15 (quinze) dias para que o autuado efetue o pagamento da multa e 

regularize a situação ou apresentar defesa à Comissão de Registro e Fiscalização do CRT-01 

através da GETEC. 

 

Não será lavrado novo auto de infração referente a mesma atividade fiscalizada e contra o mesmo 

autuado antes do trânsito em julgado da decisão relativa á infração. 

Entende-se nesse manual, por transitado em julgado: estado da decisão administrativa irrecorrível, 

por não mais estar sujeita a recurso, dando origem à coisa julgada; imodificabilidade da decisão 

devido a perda dos prazos recursais. O processo é considerado transitado em julgado somente 
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após decorridos sessenta dias da comunicação, ao interessado, do resultado de seu julgamento por 

última instância, (Inclusive processos julgados à revelia), se o autuado não apresentar recurso ao 

Plenário do CRT nesse período. Caso o autuado apresente recurso ao Plenário do CRT dentro do 

prazo citado acima, o processo somente será considerado transitado em julgado se, decorrido o 

prazo de sessenta dias subsequentes ao comunicado do resultado do julgamento do seu recurso 

pelo Plenário do CRT, não interpuser recurso ao CFT. 

Dar-se-á reincidência se autuado praticar nova infração, (ou seja a continuidade da atividade que 

tenha ensejado a autuação anterior não tiver sido regularizado a situação,) capitulada no mesmo 

dispositivo legal pelo qual anteriormente tenha sido condenada, 

Depois de lavrado o auto de infração, a regularização não exime o autuado das cominações legais. 

Os autos de infração devem ser entregues pessoalmente por Agente de Fiscalização ou 

enviadas via postal com Aviso de Recebimento – AR pela ECT ou por outro meio legal 

admitido que assegure a certeza da ciência do autuado. O comprovante de recebimento do 

auto de infração deverá ser anexado ao processo administrativo que trata do assunto.. 

Caso o autuado recuse ou obstrua o recebimento do auto de infração, o fato deverá ser 

registrado no processo. 

A regularização da situação no prazo estabelecido exime a pessoa física ou jurídica notificada 

das cominações legais porém esgotado o prazo estabelecido na notificação sem que a situação 

tenha sido regularizada, será lavrado o auto de infração contra a pessoa física ou jurídica 

notificada, indicando a capitulação da infração e da penalidade cabível. 

O auto de infração é o ato administrativo processual lavrado por integrante da equipe que 

instaura o processo administrativo e expõe os fatos ilícitos atribuídos à pessoa física ou jurídica 

autuada, indicando a legislação infringida. 

O Auto de Infração do CRT-01, conterá, no mínimo, as seguintes informações:  

 

1 – nome e endereço completos da pessoa física ou jurídica autuada, incluindo, CPF ou CNPJ, 

conforme o caso; 

2 – Data do auto de infração e nome completo, número de matrícula funcional e assinatura digital 

do integrante da equipe de fiscalização; 

3 – Fundamentação legal por meio da qual o CRT lavra o auto de infração; 

4 – Identificação da atividade fiscalizada, indicando sua natureza, finalidade e localização, além 

do nome e endereço do contratante, quando houver; 

5 – Descrição da irregularidade constatada que caracteriza a infração, capitulação desta e da 

penalidade cabível, e valor da multa a que está sujeita a pessoa física ou jurídica autuada; 

6 – Indicação de reincidência infracional, se for o caso; 

7 – Indicação do prazo de 15 (dias) dias para que a pessoa física ou jurídica autuada efetue o 

pagamento da multa e regularize a situação ou apresente defesa à Comissão de Registro e 

Fiscalização do CRT, através da GETEC. 

 

Não será lavrado novo auto de infração referente à mesma atividade fiscalizada e contra a mesma 

pessoa física ou jurídica autuada antes do trânsito em julgado da decisão relativa à infração, onde 

transitada em julgado a decisão, dar-se-á a reincidência se o autuado praticar nova infração (a 

continuidade da atividade da atividade que tenha ensejado a autuação anterior se não tiver sido 
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regularizada a situação)capitulada no mesmo dispositivo legal pela qual anteriormente tenha 

sido condenada. 

Se lavrado o auto de infração a regularização da situação não eximirá a pessoa física ou jurídica 

das cominações legais, em contrapartida somente o pagamento da multa não significa a 

regularização do ato. 

 

 

VIII. DO AGENTE DE FISCALIZAÇÃO 

 

O agente de fiscalização é o colaborador do CRT-01 devidamente contratado por concurso 

público, com competência legal para a função.  Lotado na Sede e escritórios 

descentralizados. É o responsável pela execução da fiscalização, onde deve atuar em   

conformidade com os normativos e as determinações da Comissão de Registro e 

Fiscalização por meio da gerência de fiscalização. 

No extrito cumprimento do dever, o Agente de Fiscalização não pode ter parcialidade, e 

fazer com que   o exercício das atividades profissionais, aconteça com a participação de 

profissionais ou empresas legalmente habilitados, tendo a estes, seguir as normas 

regulamentadoras do exercício profissional dispostas pelo CFT. 

Para o desempenho da atividade de fiscalização, restrita à verificação do cumprimento da 

legislação tanto por pessoas físicas ou jurídicas, no que diz respeito ao exercício profissional, 

em todas as suas atividades e níveis de formação, não se exige que o Agente de Fiscalização 

seja detentor de diploma ou certificado nas áreas abrangidas pelo Sistema CFT/CRT, tendo 

apenas que ser profissional devidamente registrado e bem como manter em dias sua situação 

de quitação das obrigações. 

 

 Legalidade do Agente de Fiscalização para fiscalizar o exercício profissional 

dos técnicos Industriais 

 

O Agente de Fiscalização, bem como demais Normativos, tem a competência e prerrogativa 

jurídica para lavrar auto de infração, para à verificação e à fiscalização do exercício Ilegal 

das atividades e das profissões nela regulamentadas. Para cumprir essa função os CRT-01, 

usando da prerrogativa que lhe confere a Lei propriamente dita. 

A aplicação do que dispõe a Lei nº  13.639/18, no que se refere à verificação e à fiscalização 

do exercício das atividades e das profissões nela reguladas e conforme regimento interno do 

CFT, regimnto interno do CRT-01,  Resolução Federal nº 045/18, Resolução Federal nº 

090/19 ambas do CFT, é de competência dos CRTs o cumprimento a essa função, usando 

da prerrogativa que lhe confere, somente o Agente de Fiscalização, devidamente aprovado 

em concurso público, tem prerrogativas legais para lavrar autos de infração conforme 

disposição da lei que os titula na função de agentes fiscais.  
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 Procedimento Padrão do Agente de Fiscalização 
 

Conforme o Plano Nacional de Fiscalização Integrada – PNFI – CFT, Ao chegar no local 

para verificação do exercício profissional dos TécnicosIndustriais é necessário que o Agente 

de Fiscalização tenha  as seguintes conduta e postura no ato do trabalho para verificação do 

exercício profissional: 

- Identificar-se, como agente de fiscalização do CRT-01, apresentando a carteira funcional, 

apresentando-se de maneira condigna com a função que exerce; 

- Agir com a objetividade, a firmeza e a imparcialidade necessárias ao cumprimento do seu 

dever; 

- Exercer com zelo e dedicação as atribuições que lhe forem conferidas; 

- Ser cortez, e ducado; 

- Rejeitar vantagem de qualquer espécie, em razão de suas atribuições; 

- Identificar o proprietário ou responsável pelo objeto fiscalizado, (obra, serviço, 

profissional, etc); 

- Identificar o profissional ou empresa responsável pela execução da obra ou serviço 

(solicitar cópia do Anotação do Termo de Responsabilidade Técnica – TRT); identificada 

irregularidade, informar ao proprietário ou responsável; 

- Colher assinatura do declarante pelas informações da ocorrência. 

- Orientar sobre a forma de regularizar a obra ou serviço; 

- Informar ao proprietário ou responsável pela obra ou serviço sobre a legislação que rege o 

exercício profissional; e 

- Elaborar relatório de fiscalização. 

 

No momento da fiscalização o clima entre o entrevistado e o Agente de Fiscalização ficar 

tenso e se tornando amibiente hostil, o fiscal deverá manter postura profissional etico e moral 

e ter como regra geral o bom senso. Se oportuno, suspender os trabalhos e voltar em outro 

momento. O agente de fiscalização deve ser criativo e saber conduzir um bom trabalho, de 

tal forma que deve conseguir o seu resultado, 

Constatado a execução de serviços técnicos na área de atuação de atividades regulado ou 

não pelo Sistema CFT/CRT, o Agente de Fiscalização do CRT-01 irá elaborar o relatório de 

fiscalização no Sistema SINCETI informando toda a ocorrência. 

Constatado a execução de serviços técnicos na área de atuação de atividades regulado pelo 

Sistema CFT/CRT, quando do exercício ilegal de atividades técnico industrial, o Agente de 

Fiscalização do CRT-01 irá alem do relatório de fiscalização, lavrar a notificação conforme 

descrito nas ferramentas de fiscalização desse manual. 

No Ato da fiscalização, o agente de fiscal, solicitará a apresentação dos documentos que 

constatem o exercício da atividade do técnico industrial e respectivas TRTs registradas e 

validas, sendo que, no caso de prestação de serviços, o Agente de Fiscalização deverá 

verificar/solicitar a respectiva TRT, o contrato entre as partes e/ou a nota fiscal e/ou ordem 

de serviço, obtendo, sempre que possível cópia dos mesmos, observando: 

- Para TRT: Ver: Capacidade, quantidade/dimensões, autenticidade e outros dados 

relevantes da obra/serviço. Se os projetos e/ou a execução estão de acordo com o declarado 
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nos TRTs; 

- Para Contrato entre as partes: A validade do contrato, objeto do contrato, detalhe da 

obra/serviço, razão social da empresa contratada. 

- Para Nota Fiscal e/ou Ordem de Serviços: O tipo de serviço contratado (detalhado), período 

da realização do serviço (anotar no Relatório de Fiscalização o número da nota fiscal/ordem 

de serviço). 

Sendo necessário, o Agente de Fiscalização deve, em formulário apropriado, que será 

apensado ao Relatório de Fiscalização no Sistema SINCETI, anotar informações 

complementares que julgar necessários. 

- Quando a atividade for a de prestação de serviços, é necessário obter e informar no 

Relatório de Fiscalização, dados sobre o equipamento utilizado e/ou em manutenção, 

obtendo marca, modelo, potência, ou outras informações relevantes que julgar necessário. 

- Na fiscalização direta às obras, orientar às empresas da obrigatoriedade de placas visíveis 

e legíveis ao público contendo o nome dos profissionais envolvidos. 

 

 Função principal do Agente de Fiscalização 

 

- Verificar e constatar (comprovar) o cumprimento da legislação por pessoas jurídicas - 

empresas ou pessoas físicas - profissionais que se constituam para prestar ou executar 

serviços ou obras reguladas pelo SISTEMA CFT/CRT; 

-  Verificar e constatar (comprovar) obras e serviços cuja execução seja privativa de 

profissionais vinculados ao SISTEMA CFT/CRT, e verificar o cumprimento da legislação 

profissional; 

- Verificar e constatar (comprovar) o exercício ilegal das profissões reguladas pelo 

SISTEMA CFT/CRT, e notificar os infratores; 

- Lavrar relatório de visita ou relatório de constatação de fiscalização para toda visita técnica; 

- Tratar com os profissionais e empresas preventivamente, e orientar dentro da legislação, 

quanto ao cumprimento e regularidade da legislação que regulamenta as profissões 

vinculadas ao SISTEMA CFT/CRT  

- Lavrar auto de infração, em de acordo com a legislação vigente, contra pessoas jurídicas, 

profissionais ou leigos, que exerçam atividades privativas dos profissionais Técnicos 

Industriais, ilegalmente habilitados, reguladas pelo SISTEMA CFT/CRT; 

- Respeitar os prazos de estabelecidos pela Resolução Federal nº 045/18 que estabelece 

parâmetros para fiscalização do CRT-01, e ainda conforme o Plano Nacional de Fiscalização 

Integrada – PNFI - CFT 

- Executar a atividade de fiscalizar, com ética profissional, colocando em ação os 

conhecimentos e aplicação da legislação e ordenações recebidas por parte da Gerência de 

Fiscalização, ou Lideranças imediatas; e 

- Executar demais atividades relacionadas à sua função. 
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 Conhecimentos básicos do Agente de Fiscalização 

 

1.- Legislação relacionada às profissões vinculadas ao Sistema CFT/CRT; 

2.- Características das profissões regulamentadas e fiscalizadas pelo Sistema CFT/CRT; 

3.- Capacidade de identificar os diversos ramos de atividades econômicas que exigem a 

participação de profissionais do Sistema CFT/CRT; 

4.- Informática;  

5.- Conhecimento de tramites, procedimentos e características do processo administrativo. 

 

 Procedimentos Internos 

 

Após a entrega do Relatório de Fiscalização pelo Agente de Fiscalização no setor interno de 

fiscalização, a fim de se complementar as informações obtidas no campo, deverão ser feitas 

verificações administrativas junto ao Sistema SINCETI na busca de dados com relação à: 

1.- TRTs que tenham ou deveriam ter sido registradas, referentes aos serviços contratados; 

2.- Se os TRTs estão de acordo com a legislação vigente com relação aos campos 

obrigatórios a serem preenchidos, o valor correto da taxa recolhida, e as atribuições do 

profissional condizente com a atividade técnica anotada/assumida. 

3.- Se o Profissional (ou Profissionais) está(ão) devidamente habilitado (s) para o exercício 

das atividades anotadas, ou seja, atribuições compatíveis com as atividades; 

4.- Se as Empresas/Pessoas Jurídicas que prestam serviços técnicos possuem registro ou 

visto regular no CRT. 

 

De posse do Relatório de Fiscalização, acompanhado das possíveis informações 

complementares emitidas pelo próprio Agente de Fiscalização e, das informações internas 

obtidas junto ao Sistema informatizado do CRT, SICETI, poder-se-á definir ou concluir por 

uma das situações a seguir, para as quais se tem o respectivo procedimento, quais sejam: 

 

1.-  Para Atividade Regular:  

O relatório será arquivado, contando apenas como meta fiscal e estatística gerencial. 

 

2.- Para Atividade Irregular: 

A).- Verificar, se existe participação de profissional(is) devidamente habilitado(s) – com seu 

registro regular e suas atribuições condizentes com a(s) atividade(s) profissional(is) 

desenvolvida(s), sendo que: 

A1) Constatado a participação de profissional(is), deve-se notificá-lo(s) para que 

apresente(m), dentro do prazo estipulado, a(s) respectiva(s) TRT(s), referentes à exercício 

da atividade do técnico industrial, sendo participante(s) que, o não atendimento à solicitação 

no prazo pré-determinado, o(s) mesmo(s) deverá(ão) ser autuado(s) por falta de TRT. 
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Constatado a participação ou a existência de profissionais e, ou de empresas no exercio da 

atividade do técnico industrial, seja através do relatório de fiscalização, informações 

complementares, Sistema informatizado do CRT-01 SINCETI, ou ainda a apresentação 

da(s) TRT(s) solicitada(s), deverá ser analisada a situação do(s) profissional(is) com relação 

à(s) sua(s) atribuição(ões) para a(s) atividade(s) assumida(s)/desenvolvida(s) bem como, 

com relação a regularidade do(s) seu(s) registro(s), junto ao CRT-01, sendo que, para esses 

casos, poderão ser encontradas as seguintes situações: 

Profissional não tem atribuição para a atividade desenvolvida: Caso em que o assunto será 

encaminhado à GETEC e posterior a Comissão de Registro e Fiscalização, nos termos da 

Resolução, sendo que o interessado será informado do cancelamento da TRT referente ao 

serviço anotado e da possibilidade da sua autuação por exercício de atividades estranhas 

além do que, deve haver a notificação do proprietário/contratante para que contrate um novo 

profissional a fim de proceder a regularização da obra ou serviço dentro do prazo estipulado; 

Profissional e/ou Empresa sem registro: Caso em que o(s) mesmo(s) deve(m) ser 

notificado(s) para regularizar essa situação, a qual, caso não seja procedida e atendida, 

suscitará a(s) sua(s) autuação(ões) por falta de registro e na notificação do 

proprietário/contratante a fim de proceder a regularização da obra dentro do prazo 

estipulado, 

Caso não seja encontrado ou constatado participação de profissional ou empresa executora, 

deve-se notificar o proprietário para regularizar a situação, a qual, caso não seja atendida no 

prazo pré-determinado, suscitará a sua autuação por exercício ilegal (pessoa física ou 

jurídica). Quando do atendimento à notificação, o proprietário deve contratar um 

profissional técnico, devidamente habilitado – com seu registro regular e atribuições 

condizentes com a(s) atividade(s) profissional(is) desenvolvida(s) - para efetuar a 

regularização necessária, a qual deve ser procedida de acordo com Resolução especifica do 

CFT ( conforme descrito no anexo “legislação para verificação do exercício profissional”), 

além de, necessariamente ser deferida pelo CRT. 

Caso o interessado já tenha sido autuado, deverá ainda proceder à regularização da situação 

conforme citado acima, quando lhe será oportunizado o pagamento da multa imposta, em 

seu valor mínimo. 

Após o processo transitado em julgado e nos casos em que houver apenas o pagamento da 

multa, sem a devida regularização, o(s) interessado(s) estará(ão) passível(is), após o trânsito 

em julgado na primeira infração, de novas autuações até que seja deferida, pelo CRT, a 

competente regularização. 

Nos casos em que a(s) multa(s) não seja(m) paga(s), mesmo tendo sido a regularização 

deferida pelo CRT, o(s) seu(s) respectivo(s) Auto(s) de Infração(ões) será(ão) inscrito(s) na 

Dívida Ativa e cobrados judicialmente. 

Quando ocorrerem a reincidência e nova reincidência, ou seja, o proprietário infrator praticar 

novamente o ato pelo qual já fora condenado, seja em outra obra, serviço ou atividade 

técnica, desde que capitulado no mesmo dispositivo legal daquela transitada em julgado, os 

valores das multas serão aplicados em dobro. 

Verificada a infração às normas legais, o Agente de Fiscalização deverá lavrar o auto de 

infração, observando a devida correspondência entre a descrição do fato e o dispositivo legal 

infringido. 

As penalidades possíveis e aplicáveis citadas são determinadas pela própria Lei Federal nº 

13.639/18 bem como, em Resoluçõe e deliberações do própria e específica do Sistema 

CFT/CRT e os valores das multas também podem variar, já que são definidos a partir de 
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Resoluções ou Ato normativos do CFT em vigor na data da emissão da notificação e/ou Ato 

de Infração. 

 

 Infrações e Penalidades 

 

Para facilitar a identificação da infração e o enquadramento no dispositivo legal 

correspondente, infrações e penalidades conforme a Resolução nº 045/18 são apresentadas 

a seguir as principais ocorrências rotineiramente registradas pela fiscalização do CRTs. 

Art. 35. As infrações ao exercício da profissão do técnico industrial nos termos definidos 

nesta Resolução serão punidas com multas, respeitados os seguintes limites: 

 

I- Técnico industrial sem registro no CRT exercendo atividade fiscalizada por este Conselho; 

Infrator: pessoa física; 

Valor da Multa: mínima de 1 (uma) vez e na reincidência 2 (duas) vezes o valor vigente da 

anuidade; 

 

II- Técnico industrial com registro suspenso no CRT exercendo atividade fiscalizada pelo 

Conselho; 

Infrator: pessoa física; 

Valor da Multa: mínimo de 1 (uma) vez e na reincidência 2(duas) vezes o valor vigente da 

anuidade; 

 

III- Técnico industrial com registro cancelado no CRT exercendo atividade fiscalizada pelo 

Conselho; 

Infrator: pessoa física; 

Valor da Multa: mínima de 1 (uma) vez e na reincidência 2 (duas) vezes o valor vigente da 

anuidade; 

 

IV- Técnico industrial com registro no CRT regular exercendo atividade fiscalizada sem ter 

feito o devido TRT; 

Infrator: pessoa física; 

Valor da Multa: 300%(trezentos por cento) do valor vigente da taxa do TRT; 

 

V- Acobertamento praticado por técnico industrial - assunção de responsabilidade técnica 

por atividade fiscalizada pelo CRT executada por outro profissional ou por leigo; 

Infrator: pessoa física; 

Valor da Multa: mínima de 2 (duas) vezes e na reincidência 5 (cinco) vezes o valor vigente 

da anuidade; 
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VI- Acobertamento praticado por profissional que exerce atividade compartilhada com 

técnico industrial - assunção de responsabilidade técnica por atividade fiscalizada pelo CRT 

executada por outro profissional ou por leigo; 

Infrator: pessoa física; 

Valor da Multa: mínimo de 2 (duas) vezes e na reincidência 5 (cinco) vezes o valor Vigente 

da anuidade; 

 

VII- Exercício ilegal de atividade fiscalizada pelo CRT por pessoa física não habilitada 

(Leigo); 

Infrator: pessoa física; 

Valor da Multa: mínimo de 2 (duas) vezes e na reincidência 5 (cinco) vezes o valor vigente 

da anuidade; 

 

VIII- Obstrução de fiscalização provocada por pessoa física; 

Infrator: pessoa física; 

Valor da Multa: mínima de 1 (uma vez e na reincidência de 2(duas) vezes o valor vigente 

da anuidade; 

 

IX- Obstrução de fiscalização provocada por pessoa jurídica; 

Infrator: pessoa jurídica; 

Valor da Multa: mínima de 2 (duas) vezes e máximo de 5 (cinco) vezes o valor vigente da 

anuidade; 

 

X- Pessoa jurídica sem registro no CRT exercendo atividade técnica de técnico industrial; 

Infrator: pessoa jurídica; 

Valor da Multa: mínimo de 5 (cinco) vezes e na reincidência de 10 (dez) vezes o valor 

vigente da anuidade, observando o capital social e o artigo 5º da Resolução nº 44, de 22 de 

novembro de 2018; 

 

XI- Pessoa jurídica registrada no CRT, mas sem responsável técnico, exercendo atividade 

fiscalizada por este Conselho; 

Infrator: pessoa jurídica; 

Valor da Multa: mínimo de 5 (cinco) vezes e na reincidência 10 (dez) vezes o valor vigente 

da anuidade; 

 

XII- Pessoa jurídica com registro cancelado no CRT, exercendo atividade fiscalizada por 

este Conselho; 

Infrator: pessoa jurídica; 

Valor da Multa: mínimo de 5 (cinco) vezes e na reincidência 10 (dez) vezes o valor vigente 
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da anuidade; 

 

XIII- Demais casos; 

Infrator: pessoa física ou jurídica; 

Valor da Multa: mínimo de 1 (uma) vez e na reincidência 2 (duas) vezes o valor vigente da 

anuidade 

Parágrafo Único - No caso de acobertamento o profissional será remetido ao Código de 

Ética. 

 

Art. 36. Ressalvada a hipótese do inciso IV do artigo anterior, as multas serão aplicadas 

proporcionalmente a gravidade da infração cometida, observados os seguintes critérios: 

 

I- Os antecedentes da pessoa física ou jurídica autuada, quanto a condição de primariedade 

ou de reincidência da infração; 

 

II- A situação econômica da pessoa física ou jurídica autuada; 

III- Gravidade da infração; 

IV - As consequências da infração, considerando-se o dano ou prejuízo dela decorrente; 

V - A regularização da situação, com a consequente eliminação do fato gerador do auto de 

infração. 

 

Art. 37. Após a decisão transitada em julgado, a multa não paga será inscrita em dívida ativa 

e cobrada judicialmente, podendo, quando for o caso, os serviços do SINCETI ficarem 

indisponíveis para a pessoa física ou jurídica em débito. 
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ANEXO 01 

 

TABELA DE TÍTULOS PROFISSIONAIS SINCETI – CFT/CRT 

 

Conforme a Resolução nº 085, de 28 de outubro de 2018 

Aprova a tabela de títulos de profissionais dos Técnicos Industriais no SINCETI. 

 

 

101 TÉCNICO EM AÇUCAR E ALCOOL 

102 TÉCNICO EM AERONÁUTICA - em extinção  

103 TÉCNICO EM MECÂNICA DE AERONAVES 

104 TÉCNICO EM AGRIMENSURA 

105 TÉCNICO EM AGROINDUSTRIA 

106 TÉCNICO EM ALIMENTOS  

107 TÉCNICO EM ANÁLISES QUÍMICAS 

108 TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 

109 TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL ELETRÔNICA 

110 TÉCNICO EM AUTOMOBILÍSTICA 

111 TÉCNICO EM BENEFICIAMENTO DE MADEIRA  

112 TÉCNICO EM BIOCOMBUSTÍVEIS  

113 TÉCNICO EM BIOTECNOLOGIA  

114 TÉCNICO EM BORRACHA 

115 TÉCNICO EM CALÇADOS 

116 TÉCNICO EM CELULOSE 

117 TECNICO EM CELULOSE E PAPEL 

118 TÉCNICO EM CERÂMICA 

119 TÉCNICO EM CERVEJA E REFRIGERANTES 

120 TÉCNICO EM CERVEJARIA 

121 TÉCNICO EM COMPUTAÇÃO GRÁFICA 

122 TÉCNICO EM CONSERVA E RESTAURO  

123 TÉCNICO EM CONSTRUCÃO CIVIL 

124 TÉCNICO EM CONSTRUÇÃO DE MÁQUINAS E MOTORES  

125 TÉCNICO EM CONSTRUÇÃO NAVAL 

126 TÉCNICO EM CONTROLE AMBIENTAL 

127 TÉCNICO EM CONTROLE DE QUALIDADE ALIMENTOS  
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128 TÉCNICO EM CONTROLE DE QUALIDADE DE ALIMENTOS 

130 TÉCNICO EM CURTIMENTO 

131 TÉCNICO EM DECORAÇÃO  

132 TÉCNICO DESENHISTA DE ARQUITETURA  

133 TÉCNICO DESENHISTA DE MÁQUINAS  

134 TÉCNICO EM DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

135 TÉCNICO EM DESENHO D E PROJETOS  

136 TÉCNICO EM DESENHO DE PROJETOS - MECÂNICA 

137 TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE CONJUNTOS 

138 TÉCNICO EM DESIGN DE INTERIORES  

139 TÉCNICO EM DESIGN DE JÓIAS 

140 TÉCNICO EM DESIGN DE MÓVEIS 

141 TÉCNICO EM EDIFICACÕES  

142 TÉCNICO EM ELETRICIDADE  

143 TECN}CO EM ELETROELETRÔNICA  

144 TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA 

145 TÉCNICO EM ELETRÔNICA 

146 TÉCNICO EM ELETRÔNICA – TELECOMUNICACOES  

147 TÉCNICO EM ELETROTECNICA 

148 TÉCNICO EM CONSTRUÇÃO CÍVIL 

149 TÉCNICO EM EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS 

150 TÉCNICO EM EQUIPAMENTOS PESQUEIROS 

151 TÉCNICO EM ESTRADAS 

152 TÉCNICO EM ESTRADAS E PONTES 

153 TÉCNICO EM ESTRUTURAS NAVAIS 

154 TÉCNICO EM FABRICAÇÃO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS 

155 TÉCNICO EM FABRICAÇÃO MECÂNICA  

156 TÉCNICO EM FIAÇÃO - em extinção  

157 TÉCNICO EM FIAÇÃO E TECELAGEM - em extinção  

158 TÉCNICO EM FIAÇÃO TECNICA - em extinção  

160 TÉCNICO EM FOTOGRAMETRIA  

162 TÉCNICO EM FUNDIÇÃO - em extinção  

163 TÉCNICO EM GEODESIA E CTRTOGRAFIA  

164 TÉCNICO EM GEOLOGIA 

165 TÉCNICO EM GEOMENSURA 

166 TÉCNICO EM GEOPROCESSAMENTO  

167 TÉCNICO EM HIDROLOGIA  
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168 TÉCNICO EM IMPRESSÃO OFFSET 

169 TÉCNICO EM IMPRESSÃO FOTOGRAFICA E FLEXOGRAFICA  

170 TÉCNICO EM I NFORMÁTICA 

171 TÉCNICO EM INFORMÁTICA INDUSTRIAL 

172 TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET 

173 TÉCNICO EM INSTRUMENTAÇÃO 

174 TÉCNICO EM JOALHERIA  

175 TÉCNICO EM MALHARIA 

176 TÉCNICO EM MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA 

177 TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE AERONAVES 

178 TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE AERONAVES EM AVIÔNICOS 

179 TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE AERONAVES EM CÉLULA 

180 TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE AERONAVES EM GRUPO MOTOR 

181 TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES 

182 TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES  

183 TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS ENDUSTRIAIS 

184 TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS  

185 TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE CONJUNTOS METROFERROVIÁRIOS 

186 TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE INFORMÁTICA 

187 TÉCNICO EM MANUTENÇÃO INDUSTRIAL - em extinção  

188 TÉCNICO EM MAQUETARIA 

189 TÉCNICO EM MÁQUINAS 

190 TÉCNICO EM MÁQUINAS E MOTORES  

191 TÉCNICO EM MÁQUINAS NAVAIS  

192 TÉCNICO EM MATERIAIS - em extinção  

193 TÉCNICO EM MECÂNICA 

194 TÉCNICO EM MECÂNICA DE PRECISÃO 

195 TÉCNICO EM M ECATRÔNICA 

196 TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE 

197 TÉCNICO EM METALURGIA  

198 TÉCNICO EM METEOROLOGIA 

199 TÉCNICO EM METROLOGIA 

200 TÉCNICO EM MICROINFORMÁTICA  

201 TÉCNICO EM MINERAÇÃO 

202 TÉCNICO EM MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE CONJUNTOS DE GÁS E COM BUSTÍVEL 

203 TÉCNICO EM MÓVEIS  

204 TÉCNICO EM MULTIMÍDIA 



 

28 
 

205 TÉCNICO EM NAÚTICA 

206 TÉCNICO NAVAL 

208 TÉCNICO EM OPERACÕES DE REATORES  

209 TÉCNICO EM PAISAGISMO  

210 TÉCNICO EM PAPEL - em extinção  

211 TÉCNICO EM PERFURAÇÃO DE POCOS - em extinção  

212 TÉCNICO EM PETRÓLEO E GÁS 

213 TÉCNICO EM PETROQUÍMICA 

214 TÉCNICO EM PLÁSTICO 

215 TÉCNICO EM PORTOS 

216 TÉCNICO EM PRE-IMPRESSÃO GRÁFICA 

217 TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DA MADEIRA 

218 TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS -- em extinção  

220 TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE PESCADO 

221 TÉCNICO EM PROCESSOS FONOGRÁFICOS 

222 TÉCNICO EM PROCESSOS FOTOGRÁFICOS 

223 TÉCNICO EM PROCESSOS GRÁFICOS 

224 TECN}CO EM PRODUÇÃO DE AUDIO E VÍDEO 

225 TÉCNICO EM PROGRAMAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS  

226 TÉCNICO EM PROTEÇÃO RADIOLOGICA 

227 TÉCNICO EM QUALIDADE E PRODUTIVIDADE  

228 TÉCNICO EM QUÍMICA  

229 TÉCNICO EM RÁDIO E TELEVISÃO  

230 TÉCNICO EM RECÍCLAGEM 

231 TÉCNICO EM REDE DE COMPUTADORES 

232 TÉCNICO EM REDES DE COMUNICAÇÃO  

233 TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO  

234 TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO 

235 TÉCNICO EM SANEAMENTO 

236 TÉCNICO EM SIDERURGIA 

237 TÉCNICO EM CONJUNTOS A GÁS 

238 TÉCNICO EM CONJUNTOS DE COMUTAÇÃO 

239 TÉCNICO EM CONJUNTOS DE ENERGIA RENOVÁVEL 

240 TÉCNICO EM CONJUNTOS DE TRANSMISSÃO 

241 TÉCNICO EM SOLDAGEM  

242 TÉCNICO EM TECELAGEM - em extinção 

243 TÉCNICO EM TÉCNICO AEROPORTUÁRIO  
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244 TÉCNICO EM TÉCNICO GEOMÁTICA  

245 TÉCNICO EM TECNOLOGIAS FINAIS DO GÁS - em extinção  

246 TÉCNICO EM TELECOMUNICACÕES  

247 TÉCNICO EM TELEFÔNIA - em extinção  

248 TÉCNICO EM TELEFÔNIA TÉCNICA -- em extinção  

249 TÉCNICO TEXTIL  

250 TÉCNICO EM TOPOGRAFIA - em extinção  

251 TÉCNICO EM TRÂNSITO 

252 TÉCNICO EM TRANSPORTE AQUAVIÁRIO  

253 TÉCNICO EM TRANSPORTE DE CARGAS  

254 TÉCNICO EM TRANSPORTE DUTOVIÁRIO 

255 TÉCNICO EM TRANSPORTE METROFERROVIÁRIO 

256 TÉCNICO EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS  

257 TÉCNICO EM USINAGEM MECÂNICA - em extinção  

258 TÉCNICO EM VESTUÁRIO  

259 TÉCNICO EM MULTIMÍDIA 

260 TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE CARROS ELÉTRICOS  

261 TÉCNICO EM INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS  

268 TÉCNICO EM TRTES GRÁFICAS  

269 TÉCNICO EM RECURSOS MINERAIS 
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ANEXO 02 

 

ATIVIDADES TÉCNICAS GERAIS EM ORDEM ALFABETICA 

 

Considerando a Resolução nº 085, de 28 de outubro de 2019 que aprova a Tabela de Títulos de profissionais dos técnicos industriais. 

Considerando o art; 8º da Lei 13;639 de 26 de março de 2018 no uso de atribuição do CFT. 

Considerando o estabelecido no parágrafo único do art; 26 da Lei 3;639, que habilita a atuação dos profissionais em todo território 

nacional. 

Considerando o art; 9º do Decreto nº 90;922, de 6 de fevereiro de 1985. 

Considerando a resolução CFT nº 003 que instituiu o SINCETl e instituiu que o registro de pessoas físicas tem âmbito nacional. 

Considerando a necessidade de relacionar os diversos títulos profissionais, com características curriculares idênticas, similares ou 

resultantes de micro áreas do conhecimento, para instituir e manter o Cadastro Nacional dos Técnicos Industriais. 

Considerando que compete ao Sistema de ensino a formação profissional e ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais e aos 

Conselhos Regionais dos Técnicos Industriais a habilitação para o exercício profissional, através de registro do técnico industrial junto 

ao mesmo. 

Considerando que o Ministério da Educação, por memorando do Conselho Nacional de Educação, instituiu o Catálogo Nacional de 

Cursos técnicos, onde são inseridos novos títulos profissionais de técnicos Industriais a cada período. 

 

TÉCNICO EM AÇÚCAR E ÁLCOOL - 1200 horas 

 Controla e supervisiona operações de processos tecnológicos da produção de açúcar e álcool e subprodutos; 

 Realiza análises físico-químicas e microbiológicas de matérias-primas e produtos dos processos de industrialização da 

cana-de-açúcar para o controle de qualidade; 

 Desenvolve produtos e processos; 

 Define e reestrutura instalações industriais; 

 

TÉCNICO EM AERONAUTICA – em extinção – (NÃO CONSTA NO CATÁLAGO) 

 

TÉCNICO EM MECÂNICA DE AERONAVES – 1200 horas 

 Atua na manutenção de aeronaves e em seus equipamentos;  

 Executa inspeções em motores de aviões e helicópteros e nos seguintes Sistemas: hélice, radiocomunicação, radio 

navegação e combate à corrosão, conforme especificações e normas técnicas; 

 Interpreta manuais técnicos das diferentes aeronaves e equipamentos;  

 Atua como mecânico de voo;  

 Exerce suas tarefas alinhadas às atividades de estrutura e pintura de aeronaves e eletricidade e instrumentos aeronáuticos; 

 

TÉCNICO EM AGRIMENSURA – 1200 horas 
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 Executa levantamentos geodésicos e topográficos; 

 Utiliza equipamentos e métodos específicos;  

 Faz a locação de obras de Sistemas de transporte, civis, industriais e rurais; Delimita glebas;  

 Efetua aerotriangulação;  

 Restitui fotografias aéreas para a elaboração de produtos cartográficos em diferentes Sistemas de referências e projeções; 

 Interpreta dados de sensoriamento remoto, fotos terrestres e fotos aéreas de modo integrado a dados de cartas, mapas e 

plantas;  

 Utiliza ferramentas de geoprocessamento;  

 Identifica elementos na superfície e pontos de apoio para georreferenciamento e amarração; 

 Coleta dados geométricos;  

 Executa cadastro técnico multifinalitário;  

 Identifica métodos e equipamentos para a coleta de dados;  

 Organiza e supervisiona ações de levantamento e mapeamento; 

 

TÉCNICO EM AGROINDÚSTRIA – 1200 horas 

 Aplica tecnologias voltadas à conservação e ao processamento das matérias-primas de origem animal e vegetal na 

panificação e confeitaria;  

 Realiza a implantação, execução e avaliação de programas preventivos de segurança do trabalho, de gestão de resíduos, de 

diminuição do impacto ambiental e de higienização e sanitização da produção agroindustrial;  

 Realiza análises laboratoriais de alimentos;  

 Desenvolve técnicas mercadológicas de produtos e insumos para a agroindústria e promove a inovação tecnológica; 

 

TÉCNICO EM ALIMENTOS – 1200 horas 

 Planeja e coordena atividades relacionadas à produção alimentícia, à aquisição e manutenção de equipamentos;  

 Executa e supervisiona o processamento e conservação das matérias-primas e produtos da indústria alimentícia e bebidas;  

 Realiza análises físico-químicas, microbiológicas e sensoriais;  

 Implanta programas de controle de qualidade; 

 Realiza a instalação e manutenção de equipamentos, a comercialização e a produção de alimentos;  

 Aplica soluções tecnológicas para aumentar a produtividade e desenvolver produtos e processos; 

 

TÉCNICO EM ANÁLISES QUÍMICAS – 1200 horas 

 Controla processos industriais e laboratoriais;  

 Controla a qualidade de matérias-primas, insumos e produtos;  

 Realiza amostragens, análises químicas, físico-químicas e microbiológicas; 

 Desenvolve produtos e processos;  

 Compra e estoca matérias-primas, insumos e produtos; 

 

TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL – 1200 horas 

 Realiza integração de Sistemas de automação;  

 Emprega programas de computação e redes industriais no controle da produção;  

 Propõe, planeja e executa instalação de equipamentos automatizados e Sistemas robotizados;  

 Realiza manutenção em Sistemas de automação industrial;  
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 Realiza medições, testes e calibrações de equipamentos elétricos;  

 Executa procedimentos de controle de qualidade e gestão; 

 

TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL - (NÃO CONSTA NO CATÁLAGO) 

 

TÉCNICO EM AUTOMOBILISTICA - (NÃO CONSTA NO CATÁLAGO) 

 

TÉCNICO EM BENEFIAMENTO DE MADEIRA - (NÃO CONSTA NO CATÁLAGO) 

 

TÉCNICO EM BIOCOMBUSTÍVEIS – 1200 horas 

 Opera, controla, coordena e monitora processos de produção de biocombustíveis sólidos, líquidos e gasosos;  

 Supervisiona a aquisição e o beneficiamento de matérias-primas;  

 Supervisiona a comercialização e distribuição de produtos;  

 Executa processo de transformação de óleos vegetais em biocombustíveis líquidos;  

 Executa processo de produção de biocombustíveis sólidos oriundos de produtos de florestas energéticas;  

 Processa resíduos agropecuários para transformação em biocombustíveis gasosos;  

 Controla a qualidade de matérias-primas, insumos e produtos; 

 

TÉCNICO EM BIOTECNOLOGIA – 1200 horas 

 Executa atividades laboratoriais de biotecnologia e biociências em centros de pesquisas, indústrias e empresas no setor de 

saúde humana e animal, ambiental e agropecuário; 

 Opera, controla e monitora processos industriais e laboratoriais, incluindo laboratórios de saúde e ambiental;  

 Prepara materiais, meios de cultura, soluções e reagentes;  

 Analisa substâncias e materiais biológicos;  

 Cultiva in vivo e in vitro microrganismos, células e tecidos animais e vegetais;  

 Realiza o preparo de amostras dos tecidos animais e vegetais;  

 Extrai, replica e quantifica biomoléculas;  

 Realiza a produção de imunobiológicos, vacinas, diluentes, kits de diagnóstico e bioprocessos industriais;  

 Colabora nas atividades de perícia criminal e investigação genética; 

 Desenvolve pesquisa de melhoramento genético;  

 Opera a criação e manejo de animais de experimentação;  

 Controla a qualidade e a compra de matérias-primas, insumos e produtos; 

 

TÉCNICO EM BORRACHA - (NÃO CONSTA NO CATÁLAGO) 

 

TÉCNICO EM CALÇADOS – 1200 horas 

 Executa as operações relativas à fabricação de calçados, preparação, corte, costura (pesponto), montagem e acabamento;  

 Modela e executa a produção de calçados;  
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 Realiza planejamento, programação e controle dos processos de produção e da qualidade do produto final;  

 Define e otimiza os processos, matérias-primas e insumos; 

 

TÉCNICO EM CELULOSE – (NÃO CONSTA NO CATÁLAGO) 

 

TÉCNICO EM CELULOSE E PAPEL – 1200 horas 

 Planeja, coordena e supervisiona processos de obtenção da celulose e de fabricação de papel;  

 Controla e opera plantas industriais de obtenção da celulose e fabricação de papel;  

 Realiza ensaios e análises químicas, físicas e físico-químicas de matérias-primas e produtos; 

 

TÉCNICO EM CERÂMICA – 1200 horas 

 Planeja, coordena e supervisiona etapas de produção de materiais cerâmicos;  

 Opera e controla linhas de produção;  

 Utiliza máquinas, equipamentos e instrumentos da indústria cerâmica;  

 Manipula e caracteriza matérias-primas e insumos na indústria cerâmica;  

 Desenvolve melhorias no processo produtivo e programa a produção;  

 Realiza ensaios físico-químicos para o controle de qualidade da matéria-prima e do produto acabado;  

 Controla estoques de produtos acabados; 

 

TÉCNICO EM CERVEJA E REFRIGERANTES - (NÃO CONSTA NO CATÁLAGO) 

 

TÉCNICO EM CERVEJARIA – 1200 horas 

 Coordena atividades de produção de cervejas, aquisição e manutenção de equipamentos;  

 Desenvolve técnicas mercadológicas de produtos e insumos para a indústria cervejeira e promove a inovação tecnológica;  

 Supervisiona atividades de fabricação de cervejas, moagem do malte, maceração, filtração, fervura, decantação e 

resfriamento do mosto, fermentação, maturação, filtração e envasamento do produto; 

 Executa o controle físico, químico e microbiológico das indústrias cervejeiras;  

 Realiza análises químicas, físicas, biológicas e sensoriais; 

 

TÉCNICO EM COMPUTAÇÃO GRÁFICA - 1000 horas 

 Desenvolve projetos gráficos na área de CAD, 3D e vídeo; 

 Desenha plantas, elabora maquetes virtuais e projetos em 3D; 

 Utiliza técnicas de modelagem, ilustração e animação, edição de áudio e vídeo; 

 

 

 

TÉCNICO EM CONSERVAÇÃO E RESTAURO - 800 horas 

 Realiza processos de conservação e restauro de peças do patrimônio histórico e cultural;  
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 Aplica técnicas materiais e processos de conservação e restauro de acordo com o tipo de bem (pintura, escultura, gravura, 

desenho, documento, mobiliário e têxtil); 

 

TÉCNICO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - (NÃO CONSTA NO CATÁLAGO) 

 

TÉCNICO EM CONSTRUÇÃO DE MAQUINAS E MOTORES - (NÃO CONSTA NO CATÁLAGO) 

 

TÉCNICO EM CONSTRUÇÃO NAVAL -1200 horas 

 Realiza ensaios e testes e monta componentes na fabricação e manutenção naval;  

 Desenvolve projetos de construção naval;  

 Controla e inspeciona os processos de construção em plantas navais;  

 Coordena a construção de embarcações e estruturas hidroviárias;  

 Realiza manutenção e operação de Sistemas de navegação;  

 Seleciona materiais a serem empregados;  

 Analisa custos operacionais;  

 Testa a velocidade e a segurança de barcos e navios;  

 Monta e organiza estaleiros;  

 Opera Sistemas de logística para controle do frete, do armazenamento e da distribuição de cargas;  

 Emite laudos técnicos e faz vistorias nas companhias de navegação; 

 

TÉCNICO EM CONTROLE AMBIENTAL - 1200 horas 

 Propõe medidas para a minimização dos impactos e recuperação de ambientes já degradados;  

 Controla processos produtivos;  

 Identifica o potencial poluidor de processos produtivos;  

 Gerencia e monitora os processos de coleta, armazenamento e análise de dados ambiental em estações de tratamento de 

efluentes, afluentes e resíduos sólidos;  

 Executa análises físico-químicas e microbiológicas destes;  

 Avalia as intervenções antrópicas e utiliza tecnologias de prevenção, correção e monitoramento ambiental;  

 Realiza levantamentos ambientais;  

 Realiza campanhas de monitoramento e educação ambiental;  

 Identifica tecnologias apropriadas para o processo de produção racional e cuidados com o meio ambiente;  

 Opera Sistemas de tratamento de poluentes e resíduos sólidos;  

 Executa análises de controle de qualidade ambiental; 

 

TÉCNICO EM CONTROLE DE QUALIDADE ALIMENTOS - (NÃO CONSTA NO CATÁLAGO) 

 

TÉCNICO EM CONTROLE DE QUALIDADE ALIMENTOS - (TITULO DUPLICADO) 

 

TÉCNICO EM CURTIMENTO - 1200 horas 
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 Coordena e supervisiona o processo de beneficiamento de couros e peles;  

 Seleciona e executa análises laboratoriais para o controle de qualidade;  

 Realiza operações e processos de curtimento, recurtimento, matização, pré-acabamento e acabamento; 

 

TÉCNICO EM DECORAÇÃO - (NÃO CONSTA NO CATÁLAGO) 

 

TÉCNICO DESENHISTA DE AQUITETURA - (NÃO CONSTA NO CATÁLAGO) 

 

TÉCNICO DESENHISTA DE MAQUINAS - (NÃO CONSTA NO CATÁLAGO) 

 

TÉCNICO EM DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - 1200 horas 

 Elabora desenhos e detalhamentos de construções prediais, estradas, obras de saneamento, estruturas, instalações 

(hidráulicas, elétricas, telefônicas, de gás liquefeito de petróleo, de ar-condicionado, preventivas de incêndio) e redes (de 

esgoto, águas pluviais e de abastecimento de água), em meio analógico ou digital;  

 Coleta e processa dados;  

 Planeja a elaboração do projeto;  

 Calcula e define custos de desenho;  

 Analisa croquis; 

 

TÉCNICO EM DESENHO DE PROJETOS - (NÃO CONSTA NO CATÁLAGO) 

 

TÉCNICO EM DESENHO DE PROJETOS – MECANICA - (NÃO CONSTA NO CATÁLAGO) 

 

TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS -1000 horas 

 Desenvolve Sistemas computacionais utilizando ambiente de desenvolvimento;  

 Modela, implementa e mantém banco de dados; 

 Utiliza linguagem de programação específica;  

 Realiza testes de programas de computador;  

 Mantém registros para análise e refinamento de resultados;  

 Elabora documentação do Sistema;  

 Aplica princípios e definição de análise de dados;  

 Executa manutenção de programas de computador; 

 

TÉCNICO EM DESIGN DE INTERIORES - 800 horas 

 Cria, desenvolve e viabiliza a execução de projetos de interiores residenciais, comerciais, vitrines e exposições;  

 Desenvolve esboços, perspectivas e desenhos;  

 Planeja e organiza o espaço;  
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 Identifica elementos básicos para a concepção do projeto;  

 Representa os elementos de projeto no espaço bi e tridimensional;  

 Aplica métodos de representação gráfica; 

 

TÉCNICO EM DESIGN DE JOIAS - 800 horas 

 Desenvolve esboços e desenhos de joias;  

 Utiliza tendências do mercado joalheiro;  

 Realiza estudos volumétricos e executa modelos tridimensionais;  

 Aplica aspectos ergonômicos ao projeto;  

 Utiliza as técnicas de ourivesaria e de lapidação de gemas;  

 Elabora documentação técnica normatizada;  

 Supervisiona processos de produção de joias;  

 Aplica os conceitos de sustentabilidade ao desenvolvimento de joias; 

 

TÉCNICO EM DESIGN DE MÓVEIS - 800 horas 

 Desenvolve esboços, perspectivas e desenhos normatizados de móveis;  

 Realiza estudos volumétricos e maquetes convencionais e eletrônicas;  

 Aplica aspectos ergonômicos ao projeto;  

 Pesquisa e define materiais, ferragens e acessórios;  

 Elabora documentação técnica normatizada;  

 Acompanha a execução de protótipos ou peças-piloto;  

 Aplica os conceitos de sustentabilidade ao desenvolvimento de móveis; 

 

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES* - 1200 horas 

 Desenvolve e executa projetos de edificações;  

 Planeja a execução e a elaboração de orçamento de obras; 

 Desenvolve projetos e pesquisas tecnológicas na área de edificações; 

  Coordena a execução de serviços de manutenção de equipamentos e de instalações em edificações; 

 

TÉCNICO EM ELETRICIDADE - 1200 horas 

 Executa serviços de operação e manutenção dos Sistemas eletroeletrônicos, dos instrumentos das aeronaves e dos 

equipamentos de apoio ao solo, tais como: Sistemas elétricos, Sistemas de navegação e comunicação, Sistemas de radar, 

Sistemas de controle de tiro, Sistemas de sensores e similares; 

 

TÉCNICO EM ELETROELETRÔNICA - 1200 horas 

 Planeja e executa a instalação e manutenção de equipamentos e instalações eletroeletrônicas industriais;  

 Projeta e instala Sistemas de acionamento e controle eletroeletrônicos;  

 Aplica medidas para o uso eficiente da energia elétrica e de fontes de energias alternativas;  

 Elabora, desenvolve e executa projetos de instalações elétricas em edificações em baixa tensão;  

 Realiza medições, testes e calibrações de equipamentos eletroeletrônicos;  
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 Executa procedimentos de controle de qualidade e gestão;  

 Inspeciona componentes, produtos, serviços e atividades de profissionais da área de eletroeletrônica; 

 

TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA - 1200 horas 

 Planeja, projeta, executa, inspeciona e instala máquinas e equipamentos eletromecânicos;  

 Realiza usinagem e soldagem de peças;  

 Interpreta esquemas de montagem e desenhos técnicos;  

 Realiza montagem, manutenção e entrega técnica de máquinas e equipamentos eletromecânicos;  

 Realiza medições, testes e calibrações de equipamentos eletromecânicos;  

 Executa procedimentos de controle de qualidade e gestão; 

 

TÉCNICO EM ELETRÔNICA - 1200 horas 

 Desenvolve projetos eletrônicos com microcontroladores e microprocessadores;  

 Executa e supervisiona a instalação e a manutenção de equipamentos, Sistemas eletrônicos inclusive de transmissão e 

recepção de sinais;  

 Realiza medições, testes e calibrações de equipamentos eletrônicos;  

 Executa procedimentos de controle de qualidade e gestão; 

 

TÉCNICO EM ELETRÔNICA - TELECOMUNICAÇÃO - (NÃO CONSTA NO CATÁLAGO) 

 

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA - 1200 horas 

 Projeta, instala, opera e mantém elementos do Sistema elétrico de potência;  

 Elabora e desenvolve projetos de instalações elétricas industriais, prediais e residenciais e de infraestrutura para Sistemas 

de telecomunicações em edificações;  

 Planeja e executa instalação e manutenção de equipamentos e instalações elétricas;  

 Aplica medidas para o uso eficiente da energia elétrica e de fontes energéticas alternativas;  

 Projeta e instala Sistemas de acionamentos elétricos e Sistemas de automação industrial;  

 Executa procedimentos de controle de qualidade e gestão; 

 

TÉCNICO EM CONSTRUÇÃO CIVIL – (TITULO DUPLICADO)  

 

TÉCNICO EM EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS - 1200 horas 

 Executa instalação e manutenção de equipamentos médico-hospitalares; 

  Planeja e executa instalação, montagem, medições e testes de equipamentos biomédicos;  

 Realiza e registra os procedimentos de manutenção preventiva, preditiva e corretiva de equipamentos e instrumentos 

médico-hospitalares-odontológicos;  

 Analisa tecnicamente os certificados de calibração e aferição;  

 Administra e comercializa equipamentos biomédicos;  

 Coordena o armazenamento e uso adequado de equipamentos; 
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TÉCNICO EM EQUIPAMENTOS PESQUEIROS - 1200 horas 

 Aplica tecnologias de operação e manutenção de máquinas e equipamentos empregados diretamente na pesca;  

 Realiza a manutenção e operação de equipamentos pesqueiros, motores, Sistemas de transmissão e de propulsão além de 

cascos de embarcação; 

  Elabora e executa planos de manutenção preventiva e corretiva em Sistemas de refrigeração embarcados, maneja 

equipamentos de medição e de georreferenciamento por satélite;  

 Confecciona e maneja petrechos e equipamentos de pesca; 

 

TÉCNICO EM ESTRADAS - 1200 horas 

 Executa o levantamento, projeto, construção, gerenciamento, manutenção e conservação de vias rodoviárias e ferroviárias;  

 Implementa ações para melhoria da produtividade de máquinas e equipamentos;  

 Supervisiona e executa ensaios de solos, agregados, misturas betuminosas e concretos;  

 Elabora orçamento, medição e controle de custos;  

 Desenha e elabora projetos geométricos, de pavimentação, drenagem, sinalização, terraplenagem, loteamentos e obras; 

 

TÉCNICO EM ESTRADAS E PONTES – (NÃO CONSTA NO CATÁLAGO)  

 

TÉCNICO EM ESTRUTURAS NAVAIS - (NÃO CONSTA NO CATÁLAGO)  

 

TÉCNICO EM FABRICAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS – 800 horas 

 Constrói, conserta e afina instrumentos musicais, considerando os aspectos acústicos, eletrônicos, sonoros e regionais;  

 Realiza procedimentos de conservação, adequação e instalação de acessórios; 

 

TÉCNICO EM FABRICAÇÃO MECÂNICA - 1200 horas 

 Desenvolve projetos, planeja, supervisiona e controla atividades de fundição, usinagem convencional e computadorizada, 

caldeiraria, soldagem e processos de conformação mecânica; 

 Interpreta desenho técnico;  

 Seleciona, desenvolve e especifica ferramental para os processos produtivos; 

 Executa ensaios mecânicos;  

 Especifica materiais e insumos aplicados aos processos de fabricação mecânica; 

 

TÉCNICO EM FIACAO – em extinção- (NÃO CONSTA NO CATÁLAGO)  

 

TÉCNICO EM FUNDICAO - (NÃO CONSTA NO CATÁLAGO)  

 

TÉCNICO EM GEODÉSIA E CARTOGRAFIA – 1200 horas 

 Manipula mapas analógicos e digitais para obtenção de informações espaciais;  
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 Utiliza dados coletados por sensores orbitais e aéreos para produção cartográfica;  

 Coleta dados com a mediação de satélites artificiais para posicionamento terrestre;  

 Realiza o processamento digital de imagens, Sistemas de informação geográfica e desenhos assistidos por computador;  

 Utiliza softwares de geoprocessamento; 

 

TÉCNICO EM GEOLOGIA – 1200 horas 

 Realiza atividades de prospecção, avaliação técnica e econômica, planejamento, extração e produção referentes aos 

recursos naturais;  

 Executa mapeamento geológico e amostragem em superfície e subsolo;  

 Caracteriza os minérios;  

 Identifica, qualifica e quantifica ocorrências minerais;  

 Realiza levantamentos topográficos nas atividades de pesquisa mineral; 

 Opera equipamentos de sondagem, perfuração e pesquisa mineral; 

 

TÉCNICO EM GEOMENSURA - (NÃO CONSTA NO CATÁLAGO)  

 

TÉCNICO EM GEOPROCESSAMENTO – 1200 horas 

 Executa levantamentos e coletas de dados espaciais;  

 Implanta no campo projetos de Sistemas de transporte, obras civis, industriais e rurais;  

 Elabora produtos cartográficos a partir de fotos terrestres, aéreas e imagens de satélite; 

 Analisa dados espaciais;  

 Utiliza ferramentas de geoprocessamento;  

 Cria modelos de fenômenos ambientais;  

 Define consultas relacionadas aos fenômenos mapeados para geração de relatórios e mapas temáticos;  

 Presta assistência técnica na compra, venda e utilização de equipamentos especializados;  

 Coordena e supervisiona a execução de serviços técnicos;  

 Realiza perícias técnicas;  

 Organiza e supervisiona levantamento e mapeamento; 

 

TÉCNICO EM HIDROLOGIA – 1200 horas 

 Instala, opera e realiza a manutenção de equipamentos destinados à medição de níveis e vazão em rios, lagos e estuários e 

de equipamentos para registro de correntes, marés, ondas e outras características marítimas;  

 Coleta, interpreta e analisa sedimentos;  

 Executa o levantamento de bacias hidrográficas em campo e por meio de ferramentas cartográficas;  

 Realiza ensaios de infiltração, bombeamento em poços e ações de controle de erosão;  

 Desenvolve projetos de obras hidráulicas e da execução de estudos em modelos reduzidos; 

 

TÉCNICO EM IMPRESSÃO OFFSET – 1200 horas 

 Coordena, opera e controla Sistemas gráficos de impressão ofset;  

 Realiza processos de pré-impressão, impressão e pós-impressão; 

 



 

40 
 

TÉCNICO EM IMPRESSÃO ROTOGRÁFICA E FLEXOGRÁFICA – 1200 

 Coordena, opera e controla Sistemas gráficos de impressão rotográfica e flexográfica;  

 Realiza processos de préimpressão, impressão e pós-impressão; 

 

TÉCNICO EM IMFORMATICA – 1200 horas 

 Instala Sistemas operacionais, aplicativos e periféricos para desktop e servidores;  

 Desenvolve e documenta aplicações para desktop com acesso a web e a banco de dados;  

 Realiza manutenção de computadores de uso geral;  

 Instala e configura redes de computadores locais de pequeno porte; 

 

TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET – 1000 horas 

 Desenvolve Sistemas para web; 

 Aplica critérios de ergonomia, usabilidade e acessibilidade; 

 Utiliza ferramentas de auxílio no desenvolvimento das aplicações; 

 Desenvolve e realiza a manutenção de sites e portais na Internet e na intranet; 

 

TÉCNICO EM INSTRUMENTACÃO – (CURSO DE SUBMISSÃO) 

 

TÉCNICO EM JOALHERIA – 1200 horas 

 Planeja e executa lapidação de gemas e fabricação de joias;  

 Realiza manutenção total, corretiva e preventiva; 

 Funde e conforma metais preciosos e semipreciosos para montagem de joias e semi joias;  

 Aplica técnicas de produção joalheira e de acabamento com conhecimento dos aspectos estéticos, culturais e técnicas;  

 Interage com profissionais de gemologia e áreas afins;  

 Elabora documentação técnica normatizada; 

 

TÉCNICO EM MALHARIA - (NÃO CONSTA NO CATÁLAGO)  

 

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA – 1200 horas 

 Realiza diagnósticos, elabora e executa planos de manutenção e instalações de equipamentos, dispositivos e acessórios em 

veículos automotivos;  

 Avalia e busca melhorias quanto à emissão de gases poluentes e às condições gerais de funcionamento e segurança do 

veículo;  

 Coordena e realiza os diversos tipos de manutenção de veículos e máquinas agrícolas;  

 Controla o registro, seguro e documentação de veículos automotivos; 

 Interpreta desenhos técnicos;  

 Aplica técnicas de medição e ensaios; 
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TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE AERONAVES - (NÃO CONSTA NO CATÁLAGO) 

 

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE AERONAVES EM AVIÔNICOS – 1200 horas 

 Prepara, documenta e executa manutenção preventiva e corretiva dos Sistemas elétricos e eletrônicos de navegação, 

comunicação, monitoramento e controle de aeronaves;  

 Aplica procedimentos expressos em manuais de fabricantes, publicações técnicas e normas nacionais e internacionais do 

setor aeronáutico;  

 Diagnostica as condições dos instrumentos que compõem uma aeronave;  

 Indica os processos de manutenção a serem executados na revisão de aeronaves;  

 Orienta o balizamento de aeronaves; 

 

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE AERONAVES EM CÉLULA – 1200 horas 

 Prepara, documenta e executa manutenção de aeronaves;  

 Aplica procedimentos expressos em manuais de fabricantes, publicações técnicas e normas nacionais e internacionais do 

setor aeronáutico;  

 Identifica a sequência adequada de atividades na desmontagem e montagem de aeronaves;  

 Diagnostica as condições de operação das diferentes partes da aeronave;  

 Realiza inspeção visual e mantém a célula das aeronaves em condições de disponibilidade para o voo;  

 Coordena tarefas de limpeza, lubrificação, pequenos reparos, desmontagem, montagem, substituição, testagem e 

regulagem de peças, equipamentos e Sistemas; 

 Repara estruturas de aeronaves;  

 Realiza manutenção em Sistemas de trem de pouso, hidráulicos e pneumáticos, comando de voo e interiores de aeronaves; 

 

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE AERONAVES EM GRUPO MOTOPROPULSOR – 1200 horas 

 Prepara, documenta e executa a manutenção de aeronaves;  

 Aplica procedimentos expressos em manuais de fabricantes, publicações técnicas e normas nacionais e internacionais do 

setor aeronáutico;  

 Identifica a sequência adequada de atividades na desmontagem e montagem de aeronaves;  

 Diagnostica as condições de operação das diferentes partes que compõem uma aeronave;  

 Realiza inspeção visual nas células das aeronaves;  

 Mantém a célula das aeronaves em condições de disponibilidade para o voo;  

 Coordena tarefas de limpeza, lubrificação, pequenos reparos, desmontagem, montagem, substituição, testagem e 

regulagem de peças, equipamentos e Sistemas;  

 Repara estruturas de aeronaves, realiza manutenção em Sistemas de trem de pouso, hidráulicos e pneumáticos, comando 

de voo e interiores de aeronaves;  

 Realiza inspeção visual do grupo motopropulsor;  

 Repara motores convencionais e à reação;  

 Interpreta ordens de serviço; 

 

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES - (NÃO CONSTA NO CATÁLAGO) 
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TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO – HOSPITALARES  

  

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS – 1200 horas 

 Planeja e controla atividades relativas à manutenção mecânica, executando-as e participando da elaboração de projetos, 

seguindo normas técnicas, de qualidade, de preservação ambiental, de saúde e segurança no trabalho, procedimentos legais 

e objetivos da empresa; 

 

  

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS – 1200 horas 

 Planeja, controla e executa atividades relativas à manutenção de máquinas pesadas automotoras sobre pneus e esteiras;  

 Realiza atividades de inspeção, atualização tecnológica, elaboração de planos de manutenção e projetos;  

 Planeja, aplica e controla procedimentos de desmontagem, montagem, lubrificação e ensaios;  

 Executa a instalação de acessórios e equipamentos em máquinas pesadas;  

 Interpreta desenhos técnicos;  

 Aplica técnicas de medição e ensaios;  

 Especifica materiais e técnicas para reparos em máquinas e equipamentos pesados; 

 

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE SISTEMAS METROFERROVIÁRIOS – 1200 horas 

 Executa, inspeciona e analisa falhas; supervisiona montagem, fabricação e manutenção de peças, componentes e conjuntos 

relacionados a vagões, locomotivas, máquinas e ferramentas metroferroviárias;  

 Realiza reforma em equipamentos metroferroviários e manobras nos testes de desempenho;  

 Planeja, programa e realiza atividades de manutenção;  

 Especifica equipamentos;  

 Organiza e supervisiona processos de manutenção dos equipamentos;  

 Realiza intervenções de manutenção;  

 Organiza e controla serviços;  

 Coleta, gerencia e analisa base de dados; 

 

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA – 1000 horas 

 Executa montagem, instalação e configuração de equipamentos de informática;  

 Instala e configura Sistemas operacionais desktop e aplicativos;  

 Realiza manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática, fontes chaveadas e periféricos;  

 Instala dispositivos de acesso à rede e realiza testes de conectividade;  

 Realiza atendimento help-desk; 

 

 

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO INDUSTRIAL – em extinção- (NÃO CONSTA NO CATÁLAGO) 
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TÉCNICO EM MAQUETARIA - (NÃO CONSTA NO CATÁLAGO) 

 

TÉCNICO EM MAQUINAS - (NÃO CONSTA NO CATÁLAGO) 

 

TÉCNICO EM MAQUINAS E MOTORES - (NÃO CONSTA NO CATÁLAGO) 

 

TÉCNICO EM MAQUNAS NAVAIS - (NÃO CONSTA NO CATÁLAGO) 

 

TÉCNICO EM MATERIAIS - (NÃO CONSTA NO CATÁLAGO) 

 

TÉCNICO EM MECÂNICA – 1200 horas 

 Elabora projetos de produtos, ferramentas, controle de qualidade, controle de processos e manutenção relacionados à 

máquinas e equipamentos mecânicos;  

 Planeja, aplica e controla procedimentos de instalação, de manutenção e inspeção mecânica de máquinas e equipamentos;  

 Opera equipamentos de usinagem;  

 Aplica procedimentos de soldagem; 

 Realiza interpretação de desenho técnico;  

 Controla processos de fabricação;  

 Aplica técnicas de medição e ensaios;  

 Especifica materiais para construção mecânica; 

 

TÉCNICO EM MECÂNICA DE PRECISÃO – 1200 horas 

 Indica os procedimentos e sequência adequada de atividades para desmontagem e montagem de Sistemas mecânicos de 

alta precisão;  

 Planeja os processos de manutenção de máquinas e equipamentos de precisão;  

 Diagnostica as condições dos vários elementos de máquinas que compõem Sistemas de precisão; 

 Propõe processos de fabricação mecânica com tolerância dimensional adequada aos projetos de máquinas, equipamentos 

e produtos de alta qualidade; 

 Realiza inspeção visual e testes em Sistemas mecânicos de precisão;  

 Realiza inspeção visual e testes em instrumentos e equipamentos mecânicos, pneumáticos, hidráulicos e eletromecânicos 

de máquinas;  

 Interpreta desenhos mecânicos; 

 

TÉCNICO EM MECATRÔNICA – 1200 horas 

 Projeta, instala e opera equipamentos automatizados e robotizados; 

 Realiza programação, parametrização, medições e testes de equipamentos automatizados e robotizados; 

 Realiza integração de equipamentos mecânicos e eletrônicos; 

 Executa procedimentos de controle de qualidade e gestão; 
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TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE – 1200 horas 

 Coleta, armazena e interpreta informações, dados e documentações ambientais;  

 Elabora relatórios e estudos ambientais;  

 Propõe medidas para a minimização dos impactos e recuperação de ambientes já degradados;  

 Executa Sistemas de gestão ambiental;  

 Organiza programas de Educação ambiental com base no monitoramento, correção e prevenção das atividades autrópicas, 

conservação dos recursos naturais através de análises prevencionista;  

 Organiza redução, reuso e reciclagem de resíduos e/ou recursos utilizados em processos;  

 Identifica os padrões de produção e consumo de energia;  

 Realiza levantamentos ambientais;  

 Opera Sistemas de tratamento de poluentes e resíduos sólidos;  

 Relaciona os Sistemas econômicos e suas interações com o meio ambiente;  

 Realiza e coordena o Sistema de coleta seletiva;  

 Executa plano de ação e manejo de recursos naturais; 

 Elabora relatório periódico das atividades e modificações dos aspectos e impactos ambientais de um processo, indicando 

as consequências de modificações; 

 

TÉCNICO EM METALURGIA – 1200 horas 

 Supervisiona e controla processos de preparação de matérias-primas e insumos;  

 Elabora e realiza análises químicas, metalográficas, ensaios mecânicos, processos de fundição, modelagem e tratamento 

térmico de peças metálicas; 

 Inspeciona e coordena a manutenção de equipamentos e de instalações;  

 Elabora projetos de ferramentas;  

 Desenvolve projetos e planos de negócios na área de produção e de comercialização; 

 

 

TÉCNICO EM METEOROLOGIA – 1000 horas 

 Aplica métodos para elaboração de previsões do tempo, de diagnósticos e de projeções climáticas;  

 Realiza estudos e emite relatórios de impacto ambiental, de diagnóstico da poluição do ar, prevenção e dispersão dos 

poluentes atmosféricos;  

 Desenvolve e emprega técnicas de sensoriamento remoto para gerar informações de interesses meteorológicos;  

 Realiza a leitura, interpreta e gera informações meteorológicas e climatológicas para finalidade agrícola, turismo e lazer;  

 Realiza a leitura, codificação, decodificação e registro dos elementos de observação meteorológica necessários ao 

planejamento e à segurança da navegação aérea e aquaviária;  

 Executa a emissão de boletins meteorológicos;  

 Analisa e interpreta dados meteorológicos, obtidos por meio de equipamentos específicos e de estações-radar 

meteorológicas, de recepção de imagens de satélites e de radiodifusão;  

 Organiza bases de dados;  

 Realiza prognósticos meteorológicos;  

 Procede a instalação, operação, aferição e manutenção de estações meteorológicas de superfície e de altitude;  

 Desenvolve e aplica Sistemas e métodos computacionais para tratamento e divulgação de informações meteorológicas; 
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TÉCNICO EM METROLOGIA -1200 horas 

 Realiza desenvolvimento e manutenção de Sistemas, equipamentos, métodos e padrões de medição;  

 Assegura a qualidade e o correto funcionamento dos instrumentos de medição; 

 Emprega técnicas e conceitos metrológicos;  

 Controla os instrumentos de medição ou medidas materializadas;  

 Supervisiona e realiza perícia metrológica;  

 Realiza ensaios em instrumentos de medição usados nas indústrias e a calibração de padrões nas áreas de acústica e 

vibrações, mecânica, elétrica, telecomunicações, térmica, química, materiais, óptica e vazão; 

 

TÉCNICO EM MICROINFORMATICA - (NÃO CONSTA NO CATÁLAGO) 

 

TÉCNICO EM MINERAÇÃO – 1200 horas 

 Realiza atividades de prospecção, avaliação técnica e econômica, planejamento e extração referente aos recursos naturais;  

 Opera equipamentos de extração mineral, sondagem, perfuração, amostragem e transporte;  

 Caracteriza minérios sob os aspectos físico-químico, mineralógico e granulométrico;  

 Executa projetos de desmonte, transporte e carregamento de minérios;  

 Monitora a estabilidade de rochas em minas subterrâneas e a céu aberto;  

 Elabora mapeamento geológico e amostragem em superfície e subsolo;  

 Opera equipamentos de fragmentação, de separação mineral, separação sólido/líquido, hidro-metalúrgicos e de secagem; 

 

TÉCNICO EM MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE GAS E COMBUSTIVEL - (NÃO CONSTA NO 

CATÁLAGO) 

 

TÉCNICO EM MÓVEIS – 1200 horas 

 Realiza o desenvolvimento, a fabricação e a manutenção de móveis e esquadrias;  

 Opera máquinas e equipamentos;  

 Seleciona materiais, insumos e acessórios;  

 Planeja e implementa melhoria nos produtos e processos; 

 Executa regulagem e manutenção preventiva de máquinas;  

 Coordena, planeja e supervisiona linhas de produção; 

 

TÉCNICO EM MULTIMÍDIA – 800 horas 

 Desenvolve comunicação visual em meios eletrônicos, interfaces interativas, publicações digitais, animações 2D e 3D, 

jogos eletrônicos, web sites, web TV, TV digital e conteúdo audiovisual;  

 Organiza e prepara arquivos digitais para aplicações web e multimídia, animações e games;  

 Aplica técnicas de tratamento de imagens estáticas e em movimento que compõem estruturas de navegação em mídias 

digitais;  

 Executa atualização de páginas web e portais; 
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TÉCNICO EM NAUTICA - (NÃO CONSTA NO CATÁLAGO) 

 

TÉCNICO NAVAL - (NÃO CONSTA NO CATÁLAGO) 

 

TÉCNICO EM OPERACOES DE REATORES - (NÃO CONSTA NO CATÁLAGO) 

 

TÉCNICO EM PAISAGISMO – 800 horas 

 Elabora e executa projetos de paisagismo;  

 Organiza espaços;  

 Elabora representações gráficas bi e tridimensionais;  

 Esboça e define especificidades e características de espaços e de objetos;  

 Especifica os elementos do projeto; 

 Elabora planos de trabalho que garantam a fidelidade na execução do projeto;  

 Produz plantas ornamentais;  

 Supervisiona a manutenção de espaços de paisagismo, de jardins e de plantas ornamentais;  

 Gerencia empreendimentos paisagísticos;  

 Zela pela estética do produto (características plásticas, botânicas e ambientais); 

 

TÉCNICO EM PAPEL - (NÃO CONSTA NO CATÁLAGO) 

 

TÉCNICO EM PERFURAÇAO DE POÇO - (NÃO CONSTA NO CATÁLAGO) 

 

TÉCNICO EM PETRÓLEO E GÁS – 1200 horas 

 Opera, controla, coordena e monitora processos de produção e refino de petróleo e gás;  

 Programa, coordena e planeja a manutenção de máquinas e equipamentos;  

 Realiza amostragens e caracterizações de petróleo, gás natural e derivados;  

 Realiza procedimento de controle de qualidade de matérias-primas, insumos e produtos;  

 Analisa dados estatísticos do processo produtivo e interpreta laudos de análises químicas;  

 Compra e estoca matérias-primas, produtos e insumos; 

 

TÉCNICO EM PETROQUÍMICA – 1200 horas 

 Planeja, opera, monitora e controla processos de produção petroquímica e de petróleo;  

 Realiza amostragens, análises químicas e físico-químicas;  

 Avalia e controla a qualidade de matérias primas, insumos e produtos; 

 

TÉCNICO EM PLÁSTICOS – 1200 horas 

 Planeja, opera, controla, coordena e monitora o processo de fabricação de produtos de plástico e de reciclagem;  
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 Supervisiona a aquisição de matéria-prima e controla a qualidade do produto acabado;  

 Realiza ensaios físicos;  

 Identifica a composição do material de produtos acabados;  

 Elabora o dimensionamento das necessidades da instalação industrial; 

 

TÉCNICO EM PORTOS – 1000 horas 

 Desenvolve atividades nas operações portuárias;  

 Controla, programa e coordena operações de transportes em geral;  

 Supervisiona operações de embarque, transbordo e desembarque de cargas e o agenciamento de embarcações;  

 Encaminha procedimentos de importação e exportação;  

 Verifica as condições de segurança dos meios de transportes, equipamentos utilizados e das cargas;  

 Opera e gerencia a manutenção dos equipamentos eletromecânicos de operação portuária;  

 Supervisiona o armazenamento, o transporte de carga e a eficiência operacional de equipamentos e veículos;  

 Controla recursos financeiros e insumos;  

 Elabora documentação necessária ao desembargo de cargas;  

 Atende clientes;  

 Pesquisa preços de serviços de transporte;  

 Identifica e programa rotas;  

 Informa sobre condições do transporte e da carga; 

 

TÉCNICO EM PRE IMPRESSAO GRAFICA - (NÃO CONSTA NO CATÁLAGO) 

 

TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DA MADEIRA – 1200 horas 

 Realiza processo de tratamento da madeira;  

 Analisa e elabora programas de secagem e preservação;  

 Opera máquinas de usinagem de madeira;  

 Executa técnicas de acabamento e montagem de produtos;  

 Controla a produção, os programas de qualidade e o processo produtivo;  

 Elabora documentação técnica;  

 Executa projetos;  

 Avalia instalações e equipamentos; 

 

TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS – em extinção- (NÃO CONSTA NO CATÁLAGO) 

 

TÉCNICO EM PROCESSAMENTO DE PESCADO – 1000 horas 

 Elabora produtos, subprodutos e derivados do pescado para fins de beneficiamento e comercialização;  

 Controla a qualidade do pescado para o processamento;  

 Desenvolve atividades operacionais de beneficiamento e processamento do pescado (recepção, lavagem, classificação);  

 Emprega técnicas de congelamento, descongelamento, descamação, evisceração, filetagem e postagem;  

 Utiliza as boas práticas de fabricação, rotulagem e identifica a embalagem adequada;  
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 Promove o tratamento adequado de resíduos e efluentes;  

 Planeja e executa o processo de trabalho;  

 Controla estoques de insumos e produtos;  

 Supervisiona a aquisição de equipamentos;  

 Realiza a manutenção de equipamentos; 

 

TÉCNICO EM PROCESSOS FONOGRÁFICOS – 800 horas 

 Executa gravação, edição, mixagem, masterização e produção de CD e áudio para DVD;  

 Desenvolve produção de trilhas e efeitos sonoros especiais;  

 Realiza sonorização e operação de áudio em apresentações artísticas;  

 Monta e opera equipamentos fonográficos;  

 Aplica diferentes estilos e estéticas musicais;  

 Aplica recursos eletrônicos da produção contemporânea;  

 Trabalha com a linguagem digital; 

 

TÉCNICO EM PROCESSOS FONOGRÁFICOS – 800 horas 

 Executa gravação, edição, mixagem, masterização e produção de CD e áudio para DVD;  

 Desenvolve produção de trilhas e efeitos sonoros especiais; 

 Realiza sonorização e operação de áudio em apresentações artísticas;  

 Monta e opera equipamentos fonográficos;  

 Aplica diferentes estilos e estéticas musicais;  

 Aplica recursos eletrônicos da produção contemporânea;  

 Trabalha com a linguagem digital; 

 

TÉCNICO EM PROCESSOS GRÁFICOS – 1200 horas 

 Coordena, controla e realiza serviços de produção gráfica;  

 Ajusta e opera máquinas de acabamento gráfico e editorial;  

 Prepara matrizes de corte e vinco;  

 Controla a qualidade do material impresso;  

 Analisa e avalia as características de matérias-primas e dos produtos acabados; 

 

TÉCNICO EM PROCESSOS GRÁFICOS – 1200 horas 

 Coordena, controla e realiza serviços de produção gráfica;  

 Ajusta e opera máquinas de acabamento gráfico e editorial;  

 Prepara matrizes de corte e vinco;  

 Controla a qualidade do material impresso;  

 Analisa e avalia as características de matérias-primas e dos produtos acabados; 

 

TÉCNICO EM PRODUÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO – 800 horas 

 Capta imagens e sons;  
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 Realiza ambientação e operação de equipamentos por intermédio de recursos e linguagens;  

 Investiga a utilização de tecnologias de tratamento acústico, de imagem, luminosidade e animação;  

 Prepara material audiovisual;  

 Elabora fichas técnicas, mapas de programação, distribuição, veiculação de produtos e serviços de comunicação; 

 

TÉCNICO EM PROGRAMAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS – 1000 horas 

 Desenvolve, implanta e realiza manutenção em jogos digitais para computadores, consoles e dispositivos móveis;  

 Aplica técnicas de computação gráfica, modelagem, animação e roteirização;  

 Desenvolve ambientes, objetos e modelos a serem utilizados em jogos digitais;  

 Implementa recursos para acessibilidade e a interatividade entre os usuários e os jogos digitais; 

 

TÉCNICO EM PROTECAO RADIOLOGIA - (NÃO CONSTA NO CATÁLAGO) 

 

TÉCNICO EM QUALIDADE – 800 horas 

 Elabora manuais, procedimentos, diagnósticos e relatórios de processos de qualidade das organizações; 

 Registra o controle da qualidade;  

 Elabora e executa auditorias internas da qualidade;  

 Acompanha auditorias externas;  

 Divulga os procedimentos de qualidade e propõe ações de informação e formação específica;  

 Identifica inconformidades em serviços, produtos e processos e suas possíveis causas;  

 Propõe ações corretivas e preventivas; 

 

TÉCNICO EM QUÍMICA – 1200 horas 

 Opera, controla e monitora processos industriais e laboratoriais;  

 Avalia atividades;  

 Controla a qualidade de matérias primas, insumos e produtos;  

 Realiza amostragens, análises químicas, físico-químicas e microbiológicas;  

 Desenvolve produtos e processos;  

 Compra e estoca matérias-primas, insumos e produtos; 

 

TÉCNICO EM RÁDIO E TELEVISÃO – 800 horas 

 Executa a produção e veiculação de programas radiofônicos e televisivos; 

  Realiza seleção musical, montagem de filmes, videotapes, trilhas, vinhetas, jingles, spots e aplicação de efeitos especiais;  

 Opera equipamentos analógicos e digitais de estúdio de gravação; 

 

TÉCNICO EM RECICLAGEM – 1200 horas 

 Produz e gerencia informações sobre os resíduos recicláveis como alternativa sustentável e socioeconômica;  

 Recebe, seleciona e maneja resíduos recicláveis;  

 Realiza a triagem, o enfardamento, o armazenamento e a comercialização dos resíduos;  
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 Organiza e executa projetos de capacitação em reciclagem de resíduos;  

 Identifica tecnologias e as repassa para organizações de catadores;  

 Planeja e executa ações de economia solidária, educação ambiental e políticas ambientais;  

 Realiza a coleta seletiva;  

 Identifica os diversos tipos de materiais recicláveis e os equipamentos necessários ao processo de reciclagem; 

 

TÉCNICO EM REDES DE COMPUTADORES – 1000 horas 

 Opera, instala, configura e realiza manutenção em redes de computadores;  

 Aplica técnicas de instalação e configuração da rede física e lógica;  

 Instala, configura e administra Sistemas operacionais em redes de computadores;  

 Implementa políticas de segurança para acesso a dados e serviços diversos; 

 

TÉCNICO EM REDES DE COMUNICAÇÃO - (NÃO CONSTA NO CATÁLAGO) 

 

TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO - (NÃO CONSTA NO CATÁLAGO) 

 

TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO – 1200 horas 

 Planeja e executa manutenção e instalação de máquinas e equipamentos de refrigeração industrial, comercial, residencial 

e automotiva;  

 Avalia e dimensiona locais para instalação desses equipamentos;  

 Elabora projetos para instalação de refrigeração e climatização; 

  

TÉCNICO EM SANEAMENTO – 1200 horas 

 Coordena projetos e obras de aterros sanitários;  

 Supervisiona a disposição e reciclagem de resíduos em unidades de compostagem;  

 Desenvolve, coordena e executa projetos de obras de Sistemas e estação de tratamento de águas (captação, transporte, 

tratamento e distribuição) e de esgotos (coleta, transporte, tratamento e disposição final);  

 Executa e fiscaliza obras de drenagem urbana;  

 Realiza a manutenção de equipamentos e redes;  

 Estrutura o serviço de coleta de resíduos sólidos das obras;  

 Controla os procedimentos de preservação do meio ambiente;  

 Fiscaliza atividades e obras;  

 Realiza vistorias, inspeções e análises técnicas de projetos, obras e processos;  

 Promove a educação sanitária e ambiental; 

 

TÉCNICO EM SIDERURGIA - (NÃO CONSTA NO CATÁLAGO) 

 

TÉCNICO EM SISTEMAS A GÁS – 1200 horas 
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 Realiza instalação, operação, montagem e manutenção de equipamentos de Sistemas a gás;  

 Coordena processos de utilização de equipamentos, soldagem de tubulação polietileno, acessórios de Sistemas de 

combustão a gás;  

 Coordena manutenção, produção, transporte, distribuição e entrega de gás natural e gás liquefeito de petróleo;  

 Realiza gestão energética e ambiental;  

 Identifica problemas;  

 Projeta soluções de geração, transmissão e distribuição de gás;  

 

TÉCNICO EM SISTEMAS DE COMUTAÇÃO – 1200 horas 

 Projeta, instala, opera, testa e realiza manutenções em Sistemas de telefonia fixa e móvel e em Sistemas de comutação de 

dados;  

 Interpreta projetos de instalação e reparação de aparelhos de telecomunicações;  

 Realiza programação de softwares específicos para centrais telefônicas;  

 Instala e mantém redes de cabos e dispositivos de comutação; 

 Presta serviços de reparos em equipamentos de telecomunicações; 

 

TÉCNICO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL -1200 horas 

 Realiza projeto, instalação, operação, montagem e manutenção de Sistemas de geração, transmissão e distribuição de 

energia elétrica de fontes renováveis de energia;  

 Coordena atividades de utilização e conservação de energia e fontes alternativas (energia eólica, solar e hidráulica);  

 Segue especificações técnicas e de segurança, e realiza montagem de projetos de viabilidade de geração de energia elétrica 

proveniente de fonte eólica, solar e hidráulica em substituição às convencionais;  

 Aplica medidas para o uso eficiente da energia elétrica;  

 Desenvolve novas formas produtivas voltadas para a geração de energias renováveis e eficiência energética;  

 Identifica problemas de gestão energética e ambiental;  

 Projeta soluções para questões decorrentes da geração, transmissão e distribuição da energia;  

 

TÉCNICO EM SISTEMAS DE TRANSMISSÃO* - 1200 horas 

 Instala, utiliza, mantém e repara equipamentos de Sistemas de telecomunicações nas áreas de transmissão e redes de 

transporte de informações, voz, dados e sinais; 

 

TÉCNICO EM SOLDAGEM – 1200 horas 

 Planeja e coordena a execução de atividades de soldagem em estruturas metálicas e tubulações industriais, de acordo com 

a programação da produção;  

 Executa elaboração de projetos;  

 Seleciona processos de soldagem, metais de base e consumíveis;  

 Executa ensaios para garantir a qualidade dos produtos soldados;  

 Executa automatização dos processos de soldagem;  

 Calibra equipamentos e máquinas de soldagem e corte;  

 Utiliza processos de soldagem e corte com eletrodo revestido, TIG, MIG, MAG, oxigás, arco submerso, brasagem e 

plasma;  

 Aplica procedimentos de soldagem;  
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 Inspeciona processos de fabricação; 

 

TÉCNICO EM TECELAGEM – em extinção- (NÃO CONSTA NO CATÁLAGO) 

 

TÉCNICO EM TÉCNICO AEROPORTUARIO- (NÃO CONSTA NO CATÁLAGO) 

 

TÉCNICO EM TÉCNICO GEOMATICA - (NÃO CONSTA NO CATÁLAGO) 

 

TÉCNICO EM TECNOLOGIAS FINAIS DO GAS – em extinção- (NÃO CONSTA NO CATÁLAGO) 

 

TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES – 1200 hora 

 Realiza operações de instalação e manutenção de Sistemas de telecomunicação e telemática;  

 Elabora projetos de telecomunicação;  

 Supervisiona os procedimentos adotados nos serviços de telecomunicação; 

 

TÉCNICO EM TELEFONIA - (NÃO CONSTA NO CATÁLAGO) 

 

TÉCNICO EM TELEFONIA TECNICA – em extinção- (NÃO CONSTA NO CATÁLAGO) 

 

TÉCNICO EM TÊXTIL – 1200 horas 

 Supervisiona os processos produtivos na cadeia têxtil, da fiação ao beneficiamento;  

 Planeja e controla as operações nos processos nas áreas de fiação, tecelagem e beneficiamento têxtil;  

 Desenvolve padronagens de malharia ou tecido plano;  

 Desenvolve produtos e processos de tinturaria, estamparia e acabamento final;  

 Realiza testes de controle de qualidade, químicos, físicos e colorimétricos;  

 Analisa laudos técnicos;  

 Elabora e gerencia planos de manutenção; 

 

TÉCNICO EM TOPOGRAFIA - em extinção- (NÃO CONSTA NO CATÁLAGO) 

 

TÉCNICO EM TRÂNSITO – 1000 horas 

 Realiza procedimentos de gestão, planejamento, fiscalização e operação do trânsito;  

 Promove a educação e a segurança do trânsito;  

 Organiza a operação do tráfego urbano;  
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 Organização controle da manutenção de equipamentos de tráfego, o monitoramento do trânsito e das vias públicas, a 

fiscalização de trânsito e de veículos;  

 Supervisiona o cumprimento da legislação referente ao trânsito de veículos;  

 Realiza pesquisas e tratamentos estatísticos de tráfego;  

 Supervisiona operações de tráfego;  

 Realiza estudos e implantação de melhorias para o trânsito nas vias rurais, nas cidades e em regiões metropolitanas; 

 

TÉCNICO EM TRANSPORTE AQUAVIÁRIO – 1000 horas 

 Opera, coordena e fiscaliza o transporte aquaviário de pessoas e de cargas; 

 Opera movimentação em terminal, logística e navegação;  

 Coordena e fiscaliza atividades de prestação de serviços de transporte aquaviário; 

 

TÉCNICO EM TRANSPORTE DE CARGAS – 1000 horas 

 Planeja, executa, coordena, controla e fiscaliza as operações de transporte de cargas;  

 Realiza o acondicionamento e movimento de cargas, controle de custos e apoio à gestão operacional;  

 Coordena processos de acondicionamento, embalagem e movimentação de cargas em diferentes modais de transportes;  

 Organiza Sistemas de informação, documentações e arquivos;  

 Colabora na definição e negociação de tarifas e definição e controle de custos de transportes;  

 Coordena e fiscaliza atividades de prestação de serviços no transporte de cargas; 

 

TÉCNICO EM TRANSPORTE DUTOVIÁRIO -1000 horas 

 Opera, coordena e fiscaliza o transporte dutoviário;  

 Gerencia a infraestrutura do transporte por dutos;  

 Trabalha no planejamento, execução e controle de atividades ligadas às operações de transporte por dutos;  

 Fiscaliza a movimentação de cargas por dutos;  

 Realiza a movimentação, logística e manutenção do transporte dutoviário; 

 Coordena e fiscaliza atividades de prestação de serviços no transporte dutoviário; Opera terminais de transporte dutoviário; 

 

TÉCNICO EM TRANSPORTE METROFERROVIÁRIO – 1200 horas 

 Opera, coordena e fiscaliza o transporte metroferroviário;  

 Coordena a circulação de veículos metroferroviários;  

 Trabalha no planejamento, execução e controle de atividades ligadas às operações de pátios e terminais, veículos, 

sinalização e equipamentos do transporte metroferroviário;  

 Coordena a circulação de veículos metroferroviários;  

 Administra e controla as atividades de pátios e terminais;  

 Controla e programa os horários de circulação de trens;  

 Opera equipamentos e Sistemas de sinalização, telecomunicações e bordo utilizados nos Sistemas metroferroviários;  

 Manobra equipamentos e veículos metroferroviários;  

 Preenche relatórios, planilhas, documentos de despacho, diário operacional e boletins de ocorrência; 
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TÉCNICO EM TRANSPORTE RODOVIÁRIO – 1000 horas 

 Organiza e controla as operações e executa a logística de tráfego rodoviário;  

 Planeja, operacionaliza e executa a logística do transporte de passageiros; 

  Administra e controla a frota de veículos no transporte rodoviário de cargas e passageiros;  

 Executa a operação, comercialização e manutenção de equipamentos;  

 Planeja a armazenagem e o processo de expedição das empresas e centros de distribuições;  

 Planeja e executa a distribuição de pessoal e cargas;  

 Coordena ações de intermodalidade de transportes;  

 Identifica as características da malha viária e os diversos tipos de veículos transportadores;  

 Aplica a legislação de trânsito de veículos e de transporte de passageiros;  

 Prepara e gerencia a documentação necessária para operações de transportes; 

 

 TÉCNICO EM USINAGEM MECANICA – em extinção- (NÃO CONSTA NO CATÁLAGO) 

 

TÉCNICO EM VESTUÁRIO – 1200 horas 

 Supervisiona o processo de confecção do produto conforme padrões de qualidade;  

 Coordena a produção;  

 Analisa e define a melhor sequência de montagem do produto, de acordo com a forma de execução e as características da 

matéria-prima;  

 Propõe e analisa métodos de trabalho dos processos fabris;  

 Determina o tempo-padrão das operações e dimensiona recursos necessários ao atendimento das demandas de clientes;  

 Supervisiona a utilização de máquinas de costura industrial e equipamentos;  

 Faz o planejamento e a programação da produção;  

 Monitora o desempenho da produção;  

 Supervisiona a execução de plano de manutenção; 

 

TÉCNICO EM MULTIMÍDIA – 800 horas 

 Desenvolve comunicação visual em meios eletrônicos, interfaces interativas, publicações digitais, animações 2D e 3D, 

jogos eletrônicos, web sites, web TV, TV digital e conteúdo audiovisual;  

 Organiza e prepara arquivos digitais para aplicações web e multimídia, animações e games;  

 Aplica técnicas de tratamento de imagens estáticas e em movimento que compõem estruturas de navegação em mídias 

digitais;  

 Executa atualização de páginas web e portais; 

 

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE CARROS ELETRICOS - (NÃO CONSTA NO CATÁLAGO) 

 

TÉCNICO EM INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS – SUBMISSAO – (NÃO CONSTA NO CATÁLAGO) 

 

TÉCNICO EM ARTES GRAFICAS - (NÃO CONSTA NO CATÁLAGO) 
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TÉCNICO EM RECURSOS MINERAIS – 1200 horas 

 Realiza atividades de prospecção, avaliação técnica e econômica, planejamento, extração e produção referentes aos 

recursos naturais; 

 Executa mapeamento mineral e geológico em superfície e subsolo;  

 Executa projetos de identificação, qualificação e quantificação de ocorrências minerais;  

 Opera equipamentos de levantamentos topográficos, sondagem, perfuração, amostragem e transporte;  

 Executa análise mineralógica, geoquímica, geofísica, sensoriamento remoto e geoprocessamento;  

 Realiza a separação física e físico-química no tratamento de minérios;  

 Opera equipamentos de pesquisa mineral, extração mineral e tratamento de minérios; 
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Anexo 03 

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS 
 

AFINS E CORRELATOS: diz-se de obras ou serviços cujas características guardam semelhança ou correspondência entre si. 
 

ADJUVANTE: substância usada para alterar as características físicas ou químicas, desejadas nas formulações de produtos químicos. 
 

AGENTE DE FISCALIZAÇÃO: funcionário designado pelo CRT para verificar o cumprimento da legislação profissional, com 

competência legal para lavrar auto de infração pelo seu descumprimento. 
 

ANÁLISE: atividade que envolve a determinação das partes constituintes de um todo, buscando conhecer sua natureza e/ou avaliar 

seus aspectos Técnicos 
 

ANTE PROJETO: estudo preparatório ou esboço preliminar de um plano ou projeto. 
 

AQUIFERO: depósito de água subterrânea. 
 

ARBITRAGEM: atividade que constitui um método alternativo para solucionar conflitos a partir de decisão proferida por árbitro 
escolhido entre profissionais da confiança das partes envolvidas, versados na matéria objeto da controvérsia. 
 

ARQUIVAMENTO DO PROCESSO: Ocorre quando cessam todos os atos que poderiam ser praticados pelas partes ou pelo 
julgador. 
 

ASSESSORIA: atividade que envolve a prestação de serviços por profissional que detém conhecimento especializado em 
determinado campo profissional, visando ao auxílio Técnico para a elaboração de projeto ou execução de obra ou serviço. 
 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA: atividade que envolve a prestação de serviços em geral, por profissional que detém conhecimento 
especializado em determinado campo de atuação profissional, visando suprir necessidades técnicas. 
 

ATO NORMATIVO: espécie de ato administrativo normativo, de exclusiva competência dos CRTs, destinado a detalhar, especificar 
e esclarecer, no âmbito de suas jurisdições, as disposições contidas nas resoluções e nas decisões normativas do CFT. 
 

ATRIBUIÇÃO: ato geral de consignar direitos e responsabilidades dentro do ordenamento jurídico que rege a comunidade. É a 

ação atribuída, dever, autoridade, direito do cargo ou encargo, emprego, dignidade, direito geral, responsabilidade, obrigação, 

privilégio, prerrogativa, etc 

 

ATRIBUIÇÃO PROFISSIONAL CFT: ato específico de consignar direitos e responsabilidades para o exercício da profissão, em 

reconhecimento de competências e habilidades derivadas de formação profissional obtida em cursos Técnicos regulares; 

 

ATESTADO: documento pelo qual os CRTs comprovam um fato ou uma situação de que tenham conhecimento.  
 

ATIVIDADE: designa qualquer ação ou trabalho específico  
 
ATIVIDADE PROFISSIONAL: designa qualquer ação ou trabalho específico, ação característica da profissão, exercida 

regularmente relacionado aos Técnicos industriais nas diversas modalidades, conforme discriminado na Resolução especifica de sua 

atividade ou no Decreto 90.922/85.; 
 

AUDITORIA: atividade que envolve o exame e a verificação da obediência a condições formais estabelecidas para o controle de 

processos e a lisura de procedimentos.  
 

AUTARQUIA: O Decreto – Lei nº 200/1967 define autarquia como: “serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, 

patrimônio e receita próprios para executar atividades típicas de Administração Pública, que requeiram, para seu melhor 
funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada. ” 
 

AUTO DE INFRAÇÃO: é o ato processual que instaura o processo administrativo, lavrado por Agente de Fiscalização do CRT-

01 expondo os fatos ilícitos atribuídos à pessoa física ou jurídica autuada, indicando a legislação infringida. 

 

AVALIAÇÃO: atividade técnica que envolve a determinação técnica do valor qualitativo ou monetário de um bem, de um direito ou 
empreendimento. 
 

COMISSÃO PERMANENTE ORDINÁRIA: Conforme a Portaria nº 24 de 15 de maio de 2019, estabelecida pela Resolução nº 
002 do CRT, constituem as quatro comissões permanentes ordinário órgão com competência consultiva e não deliberativa do CRT-01, 
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instituído pelo Artigo 76 do regimento interno: comissão de educação e exercício profissional, comissão de ética e disciplina, comissão 

de tomada de contas e comissão de registro e fiscalização. 
 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E EXERCPICIO PROFISSIONAL - CEAP: são grupos de trabalhos, que compõe a comissão 

permanente ordinária do CRT-01, órgão com competência consultiva e não deliberativa, encarregadas de zelar pelo aperfeiçoamento 

da formação do Técnico Industrial e promover a articulação entre o CRT-01 e o conjunto de ensino Técnico Industrial, tendo a 
composição de 5 conselheiros regionais. 
 

COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA: são grupos de trabalhos que compõe a comissão permanente ordinária do CRT-01, órgão 
com competência consultiva e não deliberativa, encarregadas de zelar pela verificação e o aperfeiçoamento do código de ética e 

disciplina do CRT-01. Tendo a composição de 5 conselheiros regionais. 
 
COMISSÃO DE REGISTRO E FISCALIZAÇÃO: são grupos de trabalhos, que compõe a comissão permanente ordinária do CRT-

01, órgão com competência consultiva e não deliberativa, encarregadas de zelar pela orientação e fiscalização do exercício do Técnico 

Industrial bem como de julgar e decidir sobre os assuntos de fiscalização pertinentes às respectivas modalidades profissionais dos 
Técnicos industriais. Tendo a composição de 5 conselheiros regionais. 
 

COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS: são grupos de trabalhos, que compõe a comissão permanente ordinária do CRT-01, órgão 
com competência consultiva e não deliberativa, encarregadas de zelar pelo planejamento e equilíbrio econômico, financeiro e contábil 

do CRT-01. Tendo a composição de 5 conselheiros regionais. 
 
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E EXERCÍCIO PROFISSIONAL: Conforme a Portaria nº 24 de 15 de maio de 2019, E Regimento 

Interno do CRT estabelecido pela Resolução nº 002 do CRT, são grupos de trabalhos, composto por 5 conselheiros regionais, do CRT-

01, órgão com competência consultiva e não deliberativa, encarregadas de julgar e decidir sobre os assuntos de fiscalização pertinentes 
às respectivas modalidades profissionais dos Técnicos industriais. 
 

CAMPO DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL: área em que o profissional exerce sua profissão, em função de competências 

adquiridas na sua formação técnica; 

 

CARGA INSTALADA: somatório das potências nominais de todos os equipamentos elétricos e dos pontos de luz e tomadas 

instalados na unidade consumidora. 
 

CARGO: é o lugar instituído na organização ou empresa, com denominação própria, atribuições específicas e remuneração 

correspondente. 
 

CÉDULA PIGNORATÍCIA: título de crédito ao qual é vinculado uma coisa móvel ou mobilizável em garantia de dívida. 
 

CERTIDÃO: documento que os CRTs fornecem aos interessados, no qual afirmam a existência de ato ou fatos constantes do original 
de onde foram extraídos. 
 

CLASSIFICAÇÃO: atividade que consiste em comparar os produtos, características, parâmetros e especificações técnicas com 
aquelas estabelecidas em um padrão. 
 

COLETA DE DADOS: atividade que consiste em reunir, de maneira consistente, dados de interesse para o desempenho de tarefas 
de estudo, planejamento, pesquisa, desenvolvimento, experimentação, ensaio, e outras atividades afins. 
 

COMISSIONAMENTO: atividade técnica que consiste em conferir, testar e avaliar o funcionamento de máquinas, equipamentos ou 
instalações, nos seus componentes ou no conjunto, de forma a permitir ou autorizar o seu uso em condições normais de operação. 
 

COMPETÊNCIA PROFISSIONAL: capacidade de utilização de conhecimentos, habilidades e atitudes necessários ao 

desempenho de atividades em campos profissionais específicos, obedecendo a padrões de qualidade e produtividade; 

 

CONDUÇÃO: atividade de comandar a execução, por terceiros, do que foi determinado por si ou por outros. 
 

CONJUNTO ARQUITETÔNICO: agrupamento de edificações projetadas, construídas e/ ou ampliadas em uma mesma área, 

obedecendo a um mesmo planejamento físico integrado e executado por um mesmo profissional ou equipe de profissionais arquitetos 

ou arquitetos e urbanistas. 
 

CONSELHEIRO: profissional habilitado de acordo com a legislação vigente, devidamente registrado no CRT e devidamente eleito 

pelo voto escrutínio e empossado. 
 

CONSERVAÇÃO: atividade que envolve um conjunto de operações visando manter em bom estado, preservar, fazer durar, guardar 

adequadamente, permanecer ou continuar nas condições de conforto e segurança previstos no projeto. 
 

CONSTATAR: Encontrar a verdade sobre; fazer uma verificação dos fatos; uma comprovação de algo; certificar; provar; mostrar 

 

CONSULTORIA: atividade de prestação de serviços de aconselhamento, mediante exame de questões específicas, e elaboração de 

parecer ou trabalho Técnico pertinente, devidamente fundamentado. 
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CONTROLE DE QUALIDADE: atividade de fiscalização exercida sobre o processo produtivo visando garantir a obediência a 

normas e padrões previamente estabelecidos. 
 

COORDENAÇÃO: atividade exercida no sentido de garantir a execução de obra ou serviço segundo determinada ordem e método 

previamente estabelecidos. 
 

CURSO REGULAR: curso Técnico credenciado ou validado pelo conjunto do  SISTEC MEC, considerado válido, em 

consonância com as disposições legais que disciplinam o conjunto educacional. 

 

DEFESA: A Constituição Federal, artigo 5º, inciso LV, garante a todo cidadão o direito de se defender da acusação de cometimento 

de qualquer infração. Por isso, ele tem o direito de interpor defesa, expondo motivos que provem a inconsistência do auto de 

infração ou em outro procedimento relativo à infração. O prazo para que a defesa da autuação seja apresentada à Comissão de 

Registro e Fiscalização é de 15 (quinze) dias, e já vem expresso no auto de infração. Após o vencimento do prazo a defesa interposta 

será considerada intempestiva. 

 

DEFESA À COMISSÃO DE REGISTRO E FISCALIZAÇÃO: (Primeira Instância): Deve ser interposta pelo interessado no 

prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da Autuação via AR ou publicação no diário oficial da união. Após julgar o 

processo a Comissão de Registro e Fiscalização emitirá Decisão. Recurso ao plenário do CFT (Segunda instância): O recurso em 

segunda instância serve para contestar a decisão da Comissão de Registro e Fiscalização, proferida no julgamento de Primeira 

Instância. 

 

DECISÃO PLENÁRIA: ato exarado pelos plenários do CFT ou dos CRTs, manifestando-se sobre assunto de sua competência. 
 

DECISÃO NORMATIVA: ato administrativo normativo, de caráter imperativo, de exclusiva competência do Plenário do CFT, 
destinado a fixar entendimentos ou a determinar procedimentos a serem seguidos pelos CRTs, visando à uniformidade de ação. 
 

DECLARAÇÃO DE VOTO: manifestação escrita e fundamentada de voto divergente, relativa à matéria aprovada em Plenário. 
 

DELIBERAÇÃO: ato de competência das comissões do CFT sobre assuntos submetidos à sua manifestação. 
 

DEMANDA DA INSTALAÇÃO: é a potência elétrica absorvida por um conjunto de cargas instaladas. 
 

DESENHO TÉCNICO: atividade que implica a representação de formas sobre uma superfície, por meio de linhas, pontos e manchas, 

com objetivo Técnico. 
 

DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO TÉCNICA: atividade exercida de forma continuada, no âmbito da profissão, em 

decorrência de ato de nomeação, designação ou contrato de trabalho. 
 

DESENVOLVIMENTO: atividade exercida de forma continuada, no âmbito da profissão, em decorrência de ato de nomeação, 

designação ou contrato de trabalho. 
 

DESMEMBRAMENTO DE ÁREA: subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com aproveitamento do conjunto viário 

existente, desde que não implique abertura de novas vias e logradouros públicos, nem prolongamento, modificação ou ampliação dos 

já existentes. 
 

DESPACHO: decisão proferida pela autoridade administrativa sobre questão de sua competência e submetida à sua apreciação. 
 

DETALHAMENTO: atividade que implica a representação de formas sobre uma superfície, contendo os detalhes necessários à 

materialização de partes de um projeto, o qual já definiu as características gerais da obra ou serviço. 
 

DILIGÊNCIA: pesquisa ou sindicância determinada pelos Conselhos, objetivando complementar as informações necessárias a uma 

adequada instrução de processo. 
 

DIREÇÃO: atividade técnica de determinar, comandar e essencialmente decidir na consecução de obra ou serviço. 
 

DIVULGAÇÃO TÉCNICA: atividade de difundir, propagar ou publicar matéria de conteúdo Técnico. 
 

EDITAL: ato escrito oficial em que há determinação, aviso, postura, citação, etc., e que se afixa em lugares públicos ou se anuncia 

na imprensa, para conhecimento geral, ou de alguns interessados, ou, ainda, de pessoa determinada cujo destino se ignora. 
 

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO: atividade realizada com antecedência, que envolve o levantamento de custos, de forma 

conjuntotizada, de todos os elementos inerentes à execução de determinado empreendimento. 
 

EMENTA: parte do preâmbulo de Resolução, ato, portaria, parecer ou decisão que sintetiza o texto, a fim de permitir imediato 

conhecimento da matéria neles contidos; resumo. 
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EMISSORA DE RADIODIFUSÃO: estação de telecomunicações que permite a transmissão de sons (radiodifusão sonora) ou 

transmissão de sons e imagens (televisão). 
 

EMPRESA: organização particular, governamental ou de economia mista, que produz e/ou oferece bens e serviços, com vistas, em 

geral, à obtenção de lucros. 
 

EMPRESA JÚNIOR: empresa constituída sob a responsabilidade e supervisão de profissional habilitado que opera com mão de obra 

de estudantes. 
 

ENSAIO: atividade que envolve o estudo ou a investigação sumária dos aspectos Técnicos e/ou científicos de determinado assunto. 
 

ENSINO: atividade cuja finalidade consiste na transmissão de conhecimento, de maneira formal. 
 

EQUIPAMENTO: instrumento, máquina ou conjunto de dispositivos operacionais, necessário à execução de atividade ou operação 
determinada. 
 

ESCRITÓRIO REGIONAL DESCENTRALIZADO DO CRT: extensão técnico-administrativa do CRT criada com a finalidade 
de possibilitar o pronto atendimento ao usuário dos serviços prestados e maior eficiência da fiscalização. 
 

ESPECIFICAÇÃO: atividade que envolve a fixação das características, condições ou requisitos relativos a materiais, equipamentos, 
instalações ou técnicas de execução, a serem empregados em obra ou serviço técnico. 
 

ESTUDO: atividade que envolve simultaneamente o levantamento, a coleta, a observação, o tratamento e a análise de dados de 
natureza técnica diversa, necessários ao projeto ou à execução de obra ou serviço técnico, ou ao desenvolvimento de métodos ou 

processos de produção, ou à determinação preliminar de características gerais ou de viabilidade técnica, econômica ou ambiental 
 

EXECUÇÃO: atividade em que o Profissional, por conta própria ou a serviço de terceiros, realiza trabalho Técnicoou científico 

visando à materialização do que é previsto nos projetos de um serviço ou obra. 
 

EXECUÇÃO DE DESENHO TÉCNICO: atividade que implica a representação gráfica por meio de linhas, pontos e manchas, com 

objetivo TÉCNICO. 
 

EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA: atividade técnica que envolve montagem de equipamentos e 

acessórios, obedecendo ao determinado em projeto, além da execução de ensaios predeterminados, para a garantia do funcionamento 

satisfatório da instalação elétrica executada, em rigorosa obediência às normas técnicas vigentes. 
 

EXECUÇÃO DE PROJETO: atividade de materialização na obra ou no serviço daquilo previsto em projeto. 
 

EXPERIMENTAÇÃO: atividade que consiste em observar manifestações de um determinado fato, processo ou fenômeno, sob 

condições previamente estabelecidas, coletando dados, e analisando-os com vistas à obtenção de conclusões. 
 

EXTENSÃO: atividade que envolve a transmissão de conhecimentos Técnicos pela utilização de conjuntos informais de aprendizado. 
 
EXTINÇÃO DO PROCESSO: Ato pelo qual o julgador declara a extinção do feito, com ou sem julgamento do mérito, ou seja, 

acabou o processo. 
 

FABRICAÇÃO: compreende a produção de determinado bem, baseado em projeto específico, que envolve a escolha de materiais, 

componentes e acessórios adequados, montagem e testes na fábrica. 
 

FISCALIZAÇÃO: atividade que envolve a inspeção e o controle técnico sistemático de obras ou serviços, com a finalidade de 

examinar ou verificar se sua execução obedece ao projeto e às especificações e prazos estabelecidos. 
 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL: processo de aquisição de competências e habilidades para o exercício responsável da profissão 

do(a) Técnico Industrial. 
 

FUNÇÃO: atribuição dada a empregado ou a preposto para o desempenho de determinada atividade numa organização ou empresa, 

pública ou privada. 
 

GEOLOGIA: ciência cujo objetivo é o estudo da origem, a formação e as sucessivas transformações do globo terrestre. 
 

GEOMORFOLOGIA: ciência que estuda a origem e a evolução das formas atuais do relevo. 
 

GEOQUÍMICA: ramo da Geologia que estuda as causas e as leis que regem a frequência, a distribuição e a migração dos elementos 

químicos no globo terrestre, principalmente na crosta terrestre. 
 

GEOFÍSICA: ciência que estuda os fenômenos físicos que afetam a Terra, tais como os efeitos da gravidade, do magnetismo, da 

sismicidade e do estado elétrico do planeta. Estuda ainda as propriedades físicas da crosta terrestre que condicionam tais fenômenos. 
 

GESTÃO: conjunto de atividades que englobam o gerenciamento da concepção, elaboração, projeto, execução, avaliação, 

implementação, aperfeiçoamento e manutenção de bens e serviços e de seus processos de obtenção. 
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GPS: Global Positioning System – Conjunto de Posicionamento Global – localizador de posição via satélite, podendo ser utilizado 

para levantamentos topográficos quando de alta precisão. 
 

HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: reconhecimento legal de capacitação mediante registro em órgão fiscalizador do exercício 

profissional. 
 

HIDROGEOLOGIA: parte da Geologia que estuda a dinâmica e a distribuição das águas subterrâneas em diferentes tipos de 

aquíferos. 
 

HIDROLOGIA: estudo da água, nos estados líquido, sólido e gasoso, da sua ocorrência, distribuição e circulação na natureza. 
 

JARDIM: terreno onde se cultivam plantas com finalidade de recreio ou de estudo. Constitui complemento importante de composição 

que se resume em elemento de paisagismo. 
 

JAZIDA: toda massa individualizada de substância mineral ou fóssil, de valor econômico no estado atual da tecnologia. 
 

INFORMAÇÃO: despacho relativo a um processo a ter seguimento; esclarecimento prestado por funcionário público, em processo 
administrativo, fornecendo dados sobre a matéria ou sobre o interessado. 
 

INFRAÇÃO: Ação que consiste na prática de qualquer delito; ato Ilícito. 
 

INFRATOR: O que cometeu infração. 
 
INTEMPESTIVO (DEFESA/RECURSO): Que não acontece no momento apropriado. Feito após decorrido o prazo legal.  

 

INSTALAÇÃO: atividade de dispor ou conectar convenientemente conjunto de dispositivos necessários a determinada obra ou 

serviço Técnico, em conformidade com instruções determinadas. 
 

INSTALAÇÃO DE CONJUNTOS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (para-raios): atividade técnica 

que envolve a montagem dos equipamentos e acessórios no local, obedecendo ao projeto, além da execução de ensaios e testes para a 

garantia da confiabilidade da instalação executada, em rigorosa obediência às normas específicas da ABNT. 
 

LAVRA: conjunto de operações coordenadas objetivando o aproveitamento racional de uma jazida, desde a extração das substâncias 

minerais úteis até o seu beneficiamento. 
 

LAUDO: peça na qual, com fundamentação técnica, o profissional habilitado, como perito, relata o que observou e apresenta as suas 

conclusões, ou avalia o valor de bens, direitos ou empreendimento. 
 

LEVANTAMENTO: atividade que envolve a observação, a mensuração e/ou a quantificação de dados de natureza técnica, 

necessários à execução de serviços ou obras. 
 

LOCAÇÃO: atividade que envolve a marcação, por mensuração, do terreno a ser ocupado por uma obra. 
 

LOTEAMENTO: subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros 

públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes. 
 

MANUTENÇÃO: atividade que implica manter aparelhos, máquinas, equipamentos e instalações em bom estado de conservação e 

operação. 
 

MANUTENÇÃO DE CONJUNTOS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (Para-raios): atividade que 

envolve a inspeção das partes constituintes, da instalação do captor ao eletrodo de terra, testes das conexões e demais elementos de 
fixação, bem como da verificação da manutenção das características originais de projeto. 
 

MAPEAMENTO DIGITAL: mapas elaborados com o auxílio do computador. 
 

MENSURAÇÃO: atividade que envolve a apuração de aspectos quantitativos de determinado fenômeno, produto, obra ou serviço 

Técnico, num determinado período de tempo. 
 

MINA: jazida em lavra. 
 

MINERAÇÃO: atividade que se ocupa da exploração, da extração e do beneficiamento de bens minerais. 
 

MODALIDADE PROFISSIONAL: conjunto de campos de atuação profissional do Técnico Industrial, correspondentes a formações 
básicas afins, estabelecido em termos genéricos pelos normativos do CFT. 
 

MONTAGEM: operação que consiste na reunião de componentes, peças, partes ou produtos, que resulte em dispositivo, produto ou 
unidade autônoma que venha a tornar-se operacional. 
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MONITORAMENTO: atividade de examinar, acompanhar, avaliar e verificar a obediência a condições previamente estabelecidas 

para a perfeita execução ou operação de obra, serviço, projeto, pesquisa, ou outro qualquer empreendimento qualquer. 
 

MORADIA POPULAR: edificação construída pelo proprietário, muitas vezes a partir de projeto-padrão fornecido pela prefeitura 

municipal, com pequena área construída, sem perspectiva de acréscimo, com aspectos estruturais primários, localizada geralmente em 

regiões de baixo poder aquisitivo. 
 

MULTA: É a penalidade pecuniária prevista na legislação profissional para determinadas infrações (Não confundir Auto de Infração 

e Multa). 
 

NOVA INFRAÇÃO: a continuidade da atividade que tenha ensejado a autuação anterior se não tiver sido regularizada a situação.  

 

NOVA REINCIDÊNCIA: transitada em julgado uma decisão de processo administrativo punitivo decorrente de infração por 

reincidência, ocorrerá a nova reincidência se o infrator cometer infração capitulada no mesmo dispositivo legal daquela cuja decisão 

transitou em julgado. 
 

NULIDADE: é um termo utilizado para indicar que existe alguma improcedência ou irregularidade que obriga à invalidade (nulidade) 

do processo. A nulidade pode ser absoluta ou relativa. A nulidade absoluta implica na extinção do processo. A nulidade relativa (ou 
anulabilidade) permite a retificação e continuidade do ato processual. 
 

OBRA: resultado da execução ou operacionalização de projeto ou planejamento elaborado visando à consecução de determinados 
objetivos. 
OBRA CLANDESTINA: obra realizada sem a permissão da autoridade competente. 
 

OFÍCIO: comunicação escrita e formal que as autoridades e secretarias em geral endereçam umas às outras, ou a particulares, e que 

se caracteriza não só por obedecer a determinada fórmula epistolar, mas também pelo formato do papel (formato ofício). 
 

ORÇAMENTO: atividade que envolve o levantamento de custos de todos os elementos inerentes à execução de determinado 

empreendimento. 
 

ORDEM DE SERVIÇO: documento expedido pelas chefias, determinando providências necessárias ao desenvolvimento das 

atividades-fim e meio. 
 

OPERAÇÃO: atividade que implica fazer funcionar ou acompanhar o funcionamento de instalações, equipamentos ou mecanismos 

para produzir determinados efeitos ou produtos. 
 

OPERADORA DE TELECOMUNICAÇÕES: empresa detentora de concessão, permissão e/ou autorização do poder público para 

explorar serviços de telecomunicações. 
 

ORIENTAÇÃO TÉCNICA: atividade de proceder ao acompanhamento do desenvolvimento de uma obra ou serviço, segundo 

normas específicas, visando fazer cumprir o respectivo projeto ou planejamento. 
 

PADRONIZAÇÃO: atividade que envolve a determinação ou o estabelecimento de características ou parâmetros, visando à 

uniformização de processos ou produtos. 
 

PAISAGISMO: arte e técnica de projetar os espaços abertos; estudo dos processos de preparação e realização da paisagem como 

complemento da Arquitetura; melhoria do ambiente físico do homem através da utilização de princípios estéticos e científicos. 
 
PARCELAMENTO DO SOLO: subdivisão de gleba, por meio de loteamento ou desmembramento, em lotes destinados à edificação. 
 
PARECER TÉCNICO: expressão de opinião tecnicamente fundamentada sobre determinado assunto, emitida por especialista. 
 

PARQUE: termo que designa grande jardim arborizado, particular ou público, que prima pela extensão. 
 

PEDIDO DE VISTAS: Pedido de vista significa que alguém solicitou o processo para olhar alguma parte dele, apreciar melhor a 

matéria e decidir mais conscientemente, se não estiver convencido da decisão que dará. 
 

PENALIDADE: sanção aplicada como punição ou como reparação por uma ação julgada repreensível; Multa, cassação, perda... etc 
 
PENDÊNCIA: aquilo que está pendente, o que precisa ser ajustado; no caso de fiscalização do exercício profissional dos técnicos 

industriais, se trata daquilo que foi constatado de ilegalidade, errado, o que precisa acertar. 
 
PERÍCIA: atividade que envolve a apuração das causas que motivaram determinado evento ou da asserção de direitos, na qual o 

profissional, por conta própria ou a serviço de terceiros, efetua trabalho Técnico visando à emissão de um parecer ou laudo Técnico, 

compreendendo: levantamento de dados, realização de análise ou avaliação de estudos, propostas, projetos, serviços, obras ou produtos 
desenvolvidos ou executados por outrem. 
 

PESQUISA: atividade que envolve investigação minuciosa, sistemática e metódica para a elucidação ou o conhecimento dos aspectos 
Técnicos ou científicos de determinado fato, processo ou fenômeno. 
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PLANEJAMENTO: atividade que envolve a formulação sistemática de um conjunto de decisões devidamente integradas, expressas 

em objetivos e metas, e que explicita os meios disponíveis ou necessários para alcançá-los, num determinado prazo. 
 

 

PLENÁRIO: órgão deliberativo do CRT, constituído pelo presidente e pelos conselheiros. 
 

POÇO TUBULAR: poço profundo para pesquisa e captação de água subterrânea, normalmente com diâmetro inferior a 60 (sessenta) 

centímetros. 
 
PORTARIA: ato administrativo exarado por autoridade pública, que contém instruções acerca da aplicação de leis ou regulamentos, 

recomendações de caráter geral, normas de execução de serviço, nomeações, demissões, punições, ou qualquer outra determinação de 

sua competência. 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO PUNITIVO: é aquele promovido pela administração pública para a imposição de penalidade por 

infração de lei, regulamento ou contrato. Esses processos devem ser necessariamente contraditórios, com oportunidade de defesa e 
estrita observância ao devido processo legal, sob pena da nulidade da sanção imposta. A sua instauração há de se basear em auto de 

infração, representação ou peça equivalente, iniciando-se com a exposição minuciosa dos atos ou fatos ilegais ou administrativamente 

ilícitos atribuídos ao indiciado e indicação da norma ou convenção infringida (Hely Lopes Meirelles, in Direito Administrativo 
Brasileiro). 
 

PRODUÇÃO TÉCNICA ESPECIALIZADA: atividade em que o profissional, por conta própria ou a serviço de terceiros, efetua 
qualquer operação Industrial ou agropecuária que gere produtos acabados ou semiacabados, isoladamente ou em série. 
 

PROFISSIONAL LIBERAL: profissional sem vínculo empregatício que desenvolve atividade contemplada pelo CFT/CRT sem 
constituir pessoa jurídica. 
 

PROFISSIONAL TÉCNICO INDUSTRIAL: é o profissional que possui formação escolar, obtida através da conclusão de curso 
regular e válido para o exercício da profissão e, diplomação por escola oficial autorizada ou reconhecida, de nível médio, regularmente 

constituída nos termos da Lei nº 4.024, de 20 DEZ 1961 que fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e Constituído no 

catalogo de cursos Técnicos, catalogado e atualizado pelo MEC 
 

PROJETO: representação gráfica ou escrita necessária à materialização de uma obra ou instalação, realizada através de princípios 

Técnicose científicos, visando à consecução de um objetivo ou meta, adequando-se aos recursos disponíveis e às alternativas que 
conduzem à viabilidade da decisão. 
 

PROJETO BÁSICO: conjunto de elementos que define a obra, o serviço ou o complexo de obras e serviços que compõem o 
empreendimento, de tal modo que suas características básicas e desempenho almejado estejam perfeitamente definidos, possibilitando 

a estimativa de seu custo e prazo de execução. 
 
PROJETO E EXECUÇÃO: envolve o planejamento e a execução do empreendimento. 
 

PROJETO DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA: atividade técnica que envolve a determinação do arranjo elétrico, 

desenhos esquemáticos de controle elétrico, seleção e especificação de equipamentos e materiais, cálculos de parâmetros elétricos, 

executada em rigorosa obediência às normas técnicas vigentes. 
 

PROJETO DE CONJUNTOS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (para-raios): atividade que envolve 

o levantamento das condições locais, do solo, da estrutura a ser protegida e demais elementos sujeitos a sofrer os efeitos diretos e 
indiretos de uma eventual descarga atmosférica, os cálculos de parâmetros elétricos para a sua execução, em especial para o 

aterramento e as ligações equipotenciais necessárias, desenhos e plantas da instalação, seleção e especificação de equipamentos e 

materiais, tudo isto em rigorosa obediência às normas específicas vigentes. 
 

QUESTÃO DE ORDEM: questionamento apresentado pelo conselheiro durante a sessão plenária, atinente à condução dos trabalhos, 

que deve ser resolvido pela mesa e, em grau de recurso, pelo plenário. 
 

RECURSO: Os recursos têm como objetivo, proporcionar que a decisão prolatada por uma instância julgadora (no caso, a Comissão 

de Registro e Fiscalização) em um processo seja revista, (e possivelmente, reformada) dentro da mesma relação processual, por um 
órgão hierarquicamente superior. É pacífico o entendimento doutrinário de que a decisão de um órgão deve sempre ser impugnada por 

órgão superior sob pena de inexistir realmente um recurso. O recurso pode ser objeto de apreciação judicial por dois ângulos 

perfeitamente distintos: o da admissibilidade e o do mérito (Observar que defesa e Recurso são distintos, defende-se da autuação e 
recorre-se de decisão). Após o vencimento do prazo o recurso interposto será considerado intempestivo. 
 

RECURSO AO PLENÁRIO DO CFT (Terceira instância): O recurso em terceira instância serve para contestar a decisão proferida pelo 

Plenário do CRT no julgamento de Segunda Instância. Por último, havendo fatos novos, da decisão proferida pelo Plenário do CFT 

poderá ser feito um único pedido de reconsideração a ser efetuado pelo autuado no prazo máximo de trinta dias contados da data 

do recebimento da notificação via AR ou publicação no diário oficial da união. 

REFORMA: ato ou efeito de reformar. Em uma reforma é dada nova forma a um edifício ou objeto, sem nenhum compromisso com 
a forma ou uso original; não são considerados valores estéticos, históricos ou culturais, não havendo, portanto, compromisso com 

técnica original, formas ou materiais usados na obra. 
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RELATÓRIO E VOTO FUNDAMENTADO: manifestação de conselheiro sobre determinado assunto, seguida de um 

posicionamento. 
 
REINCIDÊNCIA: ocorre quando, transitado em julgado processo administrativo punitivo, o infrator pratica nova infração capitulada 

no mesmo dispositivo legal pela qual tenha sido anteriormente declarado culpado 
 
REPARO: atividade que implica recuperar ou consertar obra, equipamento ou instalação avariada, mantendo suas características 

originais. 
 
RESTAURAÇÃO: conjunto de intervenções técnicas e científicas, de caráter intensivo, que visam recuperar as características 

originais de uma obra. 
 
RESOLUÇÃO: ato administrativo normativo de competência exclusiva do Plenário do CFT, destinado a explicitar a lei, para sua 

correta execução e para disciplinar os casos omissos. 
 
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA: profissional habilitado, responsável Técnico pela execução de obras e serviços de 

pessoa jurídica. 
 
SERICICULTURA: criação de bicho-da-seda. 
 

SERVIÇO TÉCNICO: desempenho de atividades técnicas no campo profissional. 
 

SERVIÇO TÉCNICO PÚBLICO: desempenho de atividades técnicas no campo profissional privativas dos profissionais Técnicos, 

diretamente por instituições públicas oficiais, de interesse social. 
. 

SUPERVISÃO: atividade de acompanhar, analisar e avaliar, a partir de um plano funcional superior, o desempenho dos responsáveis 

pela execução projetos, obras ou serviço. 
 

TÍTULO: denominação conferida legalmente pela escola ou universidade ao concluinte de um curso Técnico de nível médio ou de 

nível superior, decorrente das habilidades adquiridas durante o processo de aprendizagem. 
 

TÍTULO PROFISSIONAL DO CFT: título atribuído pelo SISTEMA CFT/CRT portador de diploma expedido por instituições de 

ensino médio, para egressos de cursos regulares, correlacionado com o(s) respectivo(s) campo(s) de atuação de profissional Técnico 
na modalidade Industrial, em função do perfil de formação do egresso, e do projeto pedagógico do curso; 
 

TOPÓGRAFO: denominação comum a especialistas em Topografia. É muito comum a utilização dessa denominação para todos os 
profissionais que atuam na área da Agrimensura, em decorrência da prática da Topografia. 
 

TRABALHO TÉCNICO (A): desempenho de atividades técnicas coordenadas, de caráter físico ou intelectual, necessárias à 
realização de qualquer serviço, obra, tarefa ou empreendimento especializados. 
 
TRANSITADO EM JULGADO: estado da decisão administrativa irrecorrível, por não mais estar sujeita a recurso, dando origem à 

coisa julgada; imodificabilidade da decisão devido a perda dos prazos recursais. O processo é considerado transitado em julgado 

somente após decorridos trinta dias da comunicação, ao interessado, do resultado de seu julgamento por última instância, (Inclusive 
processos julgados à revelia), se o autuado não apresentar recurso ao Plenário do CRT nesse período. Caso o autuado apresente recurso 

ao Plenário do CRT dentro do prazo citado acima, o processo somente será considerado transitado em julgado se, decorrido o prazo 

de trinta dias subsequentes ao comunicado do resultado do julgamento do seu recurso pelo Plenário do CRT, não interpuser recurso 
ao CFT. Ressalte-se que após o trânsito em julgado a sentença não pode ser alterada. Excepciona-se, porém, a imutabilidade da 

sentença, em alguns casos.  
a. Limites subjetivos e objetivos da coisa julgada.  
b. Inconstitucionalidade da sentença.  

c. Nulidade da citação obstaculizando a execução. 

 
TRT: Termo de Responsabilidade Técnica. - é o instrumento que define, para os efeitos legais, os responsáveis Técnicos pela execução 

de obras ou prestação de serviços relativos às profissões abrangidas pelo SISTEMA CFT/CRT,  
 
TRT COMPLEMENTAR: trata-se da emissão e registro de novo TRT, complementando dados ou informações do TRT anteriormente 

registrada, por acréscimos de obras/serviços. 
TRT DE CARGO OU FUNÇÃO: refere-se ao registro do desempenho de cargo ou função técnica, em decorrência de nomeação, 
designação ou contrato de trabalho, tanto em entidade pública quanto privada.  
 

TRT EXTEMPORÂNEO: é o registro do Termo de Responsabilidade Técnica para regularizar obras ou serviços iniciados sem a 

participação de profissional técnico industrial. Trata-se do TRT emitido fora dos prazos regulares previstos na regulamentação.  

 

TRT MÚLTIPLA MENSAL (TRT-MM): trata-se de uma modalidade de TRT utilizada para o registro de serviços de curta duração, 

rotineiro ou de emergência. Entende-se por serviços de curta duração aquele cuja execução tem um período inferior a trinta dias; por 

serviço de emergência, aquele cuja execução tem que ser imediata, sob pena de colocar em risco seres vivos, bens materiais ou que 
possa causar prejuízos à sociedade ou ao meio ambiente; por serviço rotineiro, entende-se aquele que é executado com grande 

frequência, gerando um volume considerável de TRTs mensais, tais como contratos de manutenção, serviços em série, testes e ensaios, 

e outros de acordo com as peculiaridades das cidades de cada região. 
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TRT VINCULADA: trata-se da emissão e do registro de novo TRT, vinculada à original, em decorrência de coautoria ou 

corresponsabilidade ou, ainda, no caso de substituição de um ou mais responsáveis Técnicos pelas obras ou serviços previstos no 
contrato. 
 

TRT DERIVADA: Utilizado para registrar quaisquer atividades técnicas que foram formalizadas até 20 de dezembro de 2018 por 
meio de ART, com a única finalidade de trazer para o SINCETI o acervo que o técnico constituiu junto ao antigo Conselho. Podendo 

ser emitido no modelo de “OBRA OU SERVIÇO” e “CARGO OU FUNÇÃO”. 

 
VISTA: faculdade dos conselheiros federais e regionais de tomarem conhecimento de quaisquer das partes dos processos em curso 

nos Conselhos. 
 
VISTORIA: atividade que envolve a constatação de um fato, mediante exame circunstanciado 
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ANEXO 04 

 

LEGISLAÇÃO ESPECIFICA PARA VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO DA 

ATIVIDADE PROFISSIONAL DO TÉCNICO INDUSTRIAL DO SISTEMA CFT/CRT 

 

 

Lei nº 13.639 de 18 de março de 2018 - Cria os Conselhos Federal e regional dos 

TécnicosIndustriais, e os Conselhos Federal e Regional dos TécnicosAgrícolas  

 

Lei nº 5.524/1968 de 05 de novembro de 1.968 - Dispõe sobre o exercício da profissão de 

Técnico Industrial de nível médio. 

 

Decreto nº 90.922 de 06 de fevereiro de 1985 - Regulamenta a Lei nº 5.524, de 05 de novembro 

de 1968, que dispõe sobre o exercício da profissão de Técnico Industrial e Técnico Agrícola de 

nível médio. 

 

Decreto nº 4.560 de 30 de dezembro de 2002 - Altera o Decreto nº 90.922, de 6 de fevereiro de 

1985 

 

LEI nº 6.839, de 30 de outubro de 1980 - Dispõe sobre o registro de empresas nas entidades 

fiscalizadoras do exercício de profissões; 

 

Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - Regula o acesso a informações previsto no inciso 

XXXIII do TRT. 5º, no inciso II do § 3º do TRT. 37 e no § 2º do TRT. 216 da constituição federal; 

altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e 

dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências.  

 

Lei nº 9.784 , de 29 de janeiro de 1999 - Regula o processo administrativo no âmbito da 

Administração Pública Federal. 

 

Deliberação Plenária nº 033 do CFT de 24 de maio de 2018 – Dispõe sobre procedimentos e 

requisitos a serem cumpridos para autorização do registro de empresas de serviços de 

comunicação de multimídia – SCM e rádio fusão; 

 

Decisões Normativos do CFT; 

https://www.cft.org.br/lei-no-13-639/
https://www.cft.org.br/lei-no-5-524/
https://www.cft.org.br/decreto-no-90-922-de-6-de-fevereiro-de-1985/
https://www.cft.org.br/decreto-no-4-560/
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Atos Normativos do CRT-01;  

 

Deliberações e Decisões plenárias do CFT;  

 

Deliberações e Decisões plenárias do CRT-01; 

 

Deliberações e Decisões da Comissão de Registro e Fiscalização dos CRT-01; 

 

Resolução nº 002 de 23 de junho de 2018 – Adota o Código de Ética do(a) TécnicosIndustrial e 

dá outras providencias  

 

Resolução nº 035 de 25 de outubro de 2018 - Dispõe sobre o registro de pessoas jurídicas nos 

Conselhos Regionais de TécnicosIndustriais 

 

Resolução nº 040, de 26 de outubro de 2018 - Dispõe sobre o Termo de Responsabilidade     

técnica e o Acervo Técnico Profissional, e dá outras providências. 

 

Resolução nº 045 de 25 de novembro de 2018 – Dispõe a fiscalização do exercício profissional 

do(a) Técnico Industrial, os procedimentos para formalização instrução e julgamento de processos 

por infração à legislação e a aplicação de penalidades, e dá outras providências; 

 

Resolução nº 053, de 18 de janeiro de 2019 – Altera os Artigos 3, 5, 6, 7, 8, 18 e 19 da Resolução 

035 que dispõe sobre o registro de pessoas jurídicas nos Conselhos Regionais de 

TécnicosIndustriais;  

 

Resolução nº 055 de 18 de janeiro de 2019 - Altera os Artigos, 23 à 37 da Resolução nº 040 que 

dispõe sobre o termo de Responsabilidade Técnica e o Acervo Técnico profissional, e dá outras 

providências; 

 

Resolução nº 058 de 22 de março de 2019 – Dispõe sobre as prerrogativas e atribuições dos 

TécnicosIndustriais com habilitações em Edificações, e dá outras providências; 
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Resolução nº 061 de 22 de março de 2019 – Dispõe sobre a indicação da responsabilidade 

técnica referente a projetos, obras e serviços, no âmbito das atividades do(a) Técnico Industrial, 

em documentos, placas, peças publicitárias e outros elementos de comunicação;  

 

Resolução nº 064 de 22 de março de 2019 – Dispõe sobre normas gerais relativas ao tratamento 

diferenciado e favorecido a ser dispensado aos microempreendedores individuais – MEI, 

Técnicosindustriais no âmbito do CFT, bem como os microempreendedores individuais leigos; 

 

Resolução nº 067 de 24 de maio de 2019 – Dispõe sobre aplicação da Resolução 058 de 22 de 

março de 2019, para inserir o Técnico em construção civil garantindo a ele as mesmas atribuições 

do(a) Técnicoem edificações; 

 

Resolução nº 068 de 24 de maio de2019 – define quais profissionais Técnicosindustriais estão 

habilitados para elaboração e execução do PMOC – Plano de Manutenção Operação e Controle 

de climatização de ambientes; 

 

Resolução nº 069 de 24  de maio de 2019 – dispõe sobre o Termo de Responsabilidade Técnica 

de substituição, e dá outras providências. 

 

Resolução nº 070 de 24  de maio de 2019 - Altera o Artigo 5º da Resolução nº 061 – Dispõe 

sobre a indicação de responsável Técnico referente a obras e serviços, no âmbito nas atividades 

dos TécnicosIndustriais, em documentos, placas,  peças publicitárias e dá outras providências; 

 

Resolução nº 074 de 5 de julho de 2019 – Disciplina e orienta as prerrogativas e as atribuições 

dos TécnicosIndustriais em Eletrotécnica, revoga a Resolução 039, e dá outras providências;  

 

Resolução nº 081 de 26 de outubro de 2019 – Disciplina quais os profissionais 

Técnicosindustriais, são habilitados para elaboração de laudos Técnicosde arqueação de graneis 

sólidos e líquidos; 

 

Resolução nº 083 de 30 de outubro de 2019 – Disciplina e orienta as prerrogativas e as 

atribuições dos TécnicosIndustriais com habilitação em Telecomunicações; 

 

Resolução nº 084 de 30 de outubro de 2019 – Dispõe sobre o registro de pessoa jurídica estatais, 

para estatais, autárquicas e de economia mista e de seus responsáveis Técnicosno SINSETI 
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Resolução nº 089 de 06 de dezembro de 2019 – Disciplina e orienta as prerrogativas e 

atribuições dos Técnicos Industriais com habilitação em Agrimensura, Geodésia e Cartografia, e 

Geoprocessamento 

Resolução nº 095 de 13 de fevereiro de 2020 – Disciplina e orienta as prerrogativas e atribuições 

dos Técnicos Industriais com habilitação em Alimentos e dá outras providências 

Resolução nº 096 de 13 de fevereiro de 2020 – Dispõe sobre as prerrogativas e atribuições dos 

profissionais Técnicos habilitados em Design de Interiores e dá outras providências. 

Resolução nº 101 de 04 de junho de 2020 – Disciplina e orienta as prerrogativas e atribuições 

dos Técnicos Industriais com habilitação em Mecânica. 

Resolução nº 102 de 25 de junho de 2020 – Define as Atribuições dos Técnicos Industriais com 

habilitação em Geologia, e dá outras providencias. 

Resolução nº 103 de 15 de julho de 2020 – Disciplina e orienta as prerrogativas e atribuições 

dos Técnicos Industriais com habilitação em Saneamento e dá outras providências 

Resolução nº 104 de 15 de julho de 2020 – Define as Atribuições dos Técnicos Industriais com 

habilitação em Mineração, e dá outras providencias. 

Resolução nº 106 de 15 de julho de 2020 – Disciplina e orienta as prerrogativas e atribuições 

dos Técnicos Industriais com habilitação em Redes de Computadores. 

Resolução nº 107 de 12 de agosto de 2020 e 114 de 08 de outubro de 2020 – Define as 

Atribuições dos Técnicos Industriais com habilitação em Soldagem, e dá outras providências 

Resolução nº 109 de 08 de outubro de 2020 – Disciplina e orienta as prerrogativas e atribuições 

dos Técnicos Industriais em Estradas e dá outras providências. 

Resolução nº 110 de 08 de outubro de 2020 – Disciplina e orienta as prerrogativas e atribuições 

dos Técnicos Industriais em Meio Ambiente. 

Resolução nº 111 de 08 de outubro de 2020 - Define as atribuições do Técnico Industrial em 

Eletrônica, e dá outras providencias. 

Resolução nº 118 de 14 de dezembro de 2020 – Define as Atribuições do Técnico Industrial em 

eletroeletrônica, e dá outras providencias 

Resolução nº 119 de 14 de dezembro de 2020 – Define as Atribuições do Técnico Industrial em 

Automação Industrial, e dá outras providencias. 

Resolução nº 120 de 14 de dezembro de 2020 – Define as Atribuições do Técnico Industrial em 

Mecatrônica, e dá outras providencias 

Resolução nº 121 de dezembro de 2020 – Define as Atribuições do Técnico Industrial em 

eletromecânica, e dá outras providencias 

Resolução nº 122 de 14 de dezembro de 2020 – Define as Atribuições do Técnico Industrial em 

Desenho de Construção Civil, e dá outras providencias. 

Resolução nº 123 de 14 de dezembro de 2020 – Define as Atribuições do Técnico Industrial em 

Refrigeração e Climatização e do Técnico Industrial em Refrigeração e Ar Condicionado, e dá 

outras providências. 
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Resolução nº 128 de 08 de março de 2021 – Define as Atribuições do Técnico Industrial em 

Metalurgia, e dá outras providências. 

Resolução nº 136 de 02 de julho de 2021 – Define as Atribuições do Técnico Industrial em 

Equipamentos Biomédicos, e dá outras providências. 

Resolução nº 137 de 02 de julho de 2021 – Define as Atribuições do Técnico Industrial em 

Têxtil, e dá outras providências. 

Resolução nº 138 de 02 de julho de 2021 – Define as Atribuições do Técnico Industrial em 

Petróleo e Gás, e dá outras providências 

Resolução nº 139 de 02 de julho de 2021 – Define as Atribuições do Técnico Industrial em 

Hidrologia, e dá outras providências 

Resolução nº 140 de 02 de julho de 2021 – Define as Atribuições do Técnico Industrial em 

Manutenção Automotiva, e dá outras providências 

Resolução nº 142 de 02 de setembro de 2021 – Define as Atribuições do Técnico Industrial em 

Transporte de Cargas, e dá outras providências 

Resolução nº 143 de 02 de setembro de 2021 – Define as Atribuições do Técnico Industrial 

em Portos, e dá outras providências 

Resolução nº 144 de 02 de setembro de 2021 – Define as Atribuições do Técnico Industrial 

em Manutenção de Máquinas Navais, e dá outras providências 

Resolução nº 145 de 02 de setembro de 2021 – Define as Atribuições do Técnico Industrial 

em Construção Naval, e dá outras providências 

Resolução nº 146 de 02 de setembro de 2021 – Define as Atribuições dos Técnicos Industriais 

em Informática, Microinformática e Informática Industrial, e dá outras providências. 
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