
SERViÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CRF/MG

PORTARIA 006/2012

O Presidente do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE

MINAS GERAIS - CRF/MG, no regular exercicio de suas atribuições que lhe são

conferidas pela Lei 3.820/60;

Considerando a previsão Constitucional disposta no artigo 37, inciso II ele V;

Considerando o poder discricionário da Diretoria desta Autarquia Federal para

organização do quadro funcional do CRF-MG, conforme previsto no Regimento Interno,

no artigo 35, inciso VI ele artigo 36, inciso XVIII; RESOLVE

Artigo f - Admitir o Senhor Bedsen Rocha Gomes, psicólogo, para a função
comissionada de Assessor de Recursos Humanos, com base no mandato da

Diretoria, a vigorar a partir de 05 de janeiro de 2012.

Artigo 2° - As atribuições do Assessor de Recursos Humanos são:

- elaboração e aplicação de treinamentos voltados à qualificação profissional e

comportamental dos colaboradores internos, desenvolvendo atividades para gerar

maior produtividade e competências dos colaboradores;

- desenvolvimento de avaliação de desempenho visando melhor alinhamento entre os

propósitos dos avaliados e da Instituição;

- atuação na elaboração e implantação do programa de empregos, salários e carreiras

e demais processos referentes à remuneração e beneficios;

- acompanhamento de colaboradores, buscando realizar atendimento individual e

coletivo com os mesmos, para a realização de um trabalho coeso e qualitativo, aplicado

no acompanhamento de faltas e atestados, juntamente com avaliação de recuperação

de pessoal;

- palestrar em projetos voltados para qualificação profissional e melhoramento social;

- outras atividades profissionais compativeis com sua competência, a critério da

Diretoria.

Artigo 3° - O salário mensal percebido será de R$4.232,35 (quatro mil, duzentos e

trinta e dois reais e trinta e cinco) acrescido de 20% (vinte por cento) de comissão,

auxílio alimentação e vale-transporte, se solicitado, bem como assistência médica e

odontológica, na forma estendida aos demais empregados do CRF/MG.

Artigo 4° - Esta Portaria entra em vigor nesta data e revoga as disposições em

contrário.

Belo Horizonte, 02 de janeiro de 2012.

ú�c: Cé L{.'.

Farmo. VANDERLEI EUSrÃQUIO MACHADO
Presidente do CRF/MG

CRFMG nO 2.883
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