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DELIBERAÇÃO Nº 994/2014 

Ementa: dispõe sobre a alteração do Plano de Cargos e Salários do CRF/SC 

 

 O Plenário do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Santa Catarina - CRF-SC, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 3820, de 11 de novembro de 1960, e; 

Considerando a Deliberação nº 679/2007-D, de 11 de junho de 2007, que implantou o novo Manual 

de Cargos e Salários do CRF-SC; 

Considerando a necessidade de ampliar os cargos existentes no Manual de Cargos e Salários; 

Considerando o disposto no artigo 64 do Regimento Interno do CRF/SC, onde dispõe que a 

entidade poderá contratar serviços ou assessorias especializadas, por tempo determinado, desde 

que tais contratos não ultrapassem a gestão da diretoria e obedecendo a legislação vigente; 

 

RESOLVE 

 

Artigo 1° - Criar no Plano de Cargos e Salários do CRF/SC, o Grupo VII – Assessores de 

Planejamento e Gestão. 

Especificações Gerais: 

Título do Cargo: Assessor de Planejamento de Gestão. 

Grupo: VII – Assessores de Planejamento e Gestão. 

Número de vagas: 01 

Escolaridade: Superior, com formação em administração e registro no órgão competente. 

Duração do contrato: coincidente com o mandato da diretoria do CRF/SC. 

Salário: R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês. 

Jornada de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais, no mínimo. 

Descrição do Cargo: 

 Assessorar a Diretoria do CRF/SC no que concerne ao planejamento e gestão 

organizacional, mais especificamente quanto às estruturas, aos métodos e às estratégias 

operacionais relacionadas ao desenvolvimento organizacional do Conselho; 
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 Propor, desenvolver e disseminar os projetos de modernização da gestão administrativa, 

de forma integrada com as áreas de desenvolvimento organizacional correspondentes; 

 Realizar análises e estudos de carga de trabalho visando à adequada disposição 

quantitativa e qualitativa dos recursos humanos nas diversas unidades do Conselho, em 

conjunto com as áreas de Recursos Humanos; 

 prestar assessoria às unidades do Conselho, quanto à utilização de métodos e técnicas de 

gestão voltadas à melhoria do desempenho e da qualidade em seus processos de 

trabalho, visando modernizar e atingir alto grau de eficiência e transparência 

Artigo 2° - A assessoria de Planejamento e Gestão coordenará diretamente as assessorias e 

departamentos do CRF/SC, no âmbito descrito no cargo. 

Artigo 3° - O salário do assessor será pago no mesmo dia dos demais empregados do CRF/SC e 

sofrerá reajuste nos termos dos índices previstos pelo governo ou por acordos coletivos de 

trabalho. 

Artigo 4º - Esta Portaria passa a vigorar a partir de 1° de março de 2014, revogando-se as 

disposições em contrário.  

 

Florianópolis, SC,  27 de fevereiro de 2014. 

Farm. Hortência Salett Muller Tierling 

-Presidente- 


