
 
 

PORTARIA CREF12/PE Nº 093 DE 10 MARÇO DE 2020. 

 

CRIA O CARGO EM COMISSÃO DE 

ASSISTENTE DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO DO CONSELHO 

REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

12ª REGIÃO / PERNAMBUCO E 

NOMEIA JONATAS SILVA DOS 

ANJOS PARA O DESEMPENHO DAS 

FUNÇÕES. 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 12ª 

REGIÃO/PERNAMBUCO – CREF12/PE, no uso de suas atribuições que são conferidas 

pela Lei 9.696, de 1º de setembro de 1998:  

CONSIDERANDO o art. 36, inciso X, e art. 40, inciso X, do Estatuto do Conselho 

Regional de Educação Física da 12ª Região / Pernambuco; 

 

RESOLVE:  

Art. 1º - Criar o cargo em comissão de ASSISTENTE DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO, com remuneração mensal de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) 

Art. 2º - São atribuições do (a) Assistente de Tecnologia da Informação: 

1- projetar, planejar, instalar, configurar e administrar redes de computadores, 
dimensionando requisitos do sistema, especificando sua arquitetura, escolhendo 
ferramentas de desenvolvimento, especificando programas codificando os 
aplicativos. 

 
2- Coordenar projetos e oferecer soluções para ambientes informatizados, prestar 

suporte técnico, estabelecer padrões, pesquisar tecnologia em informática, orientar 
áreas de apoio, acionar suporte de terceiros, instalar e configurar software e 
hardware, dimensionar requisitos e funcionalidade de sistemas, definir alternativas 
físicas de implementação, especificar a arquitetura do sistema, testar sistema, 
monitorar o desempenho do sistema, identificar falhas no sistema, executar 



 
 

procedimentos para melhoria de desempenho de sistema, documentar estrutura de 
rede, administrar recursos internos e externos, acompanhar execução do projeto. 

 

3- Apresentar subsídios para embasar as decisões institucionais que envolvam 
tecnologia da informação;  

 

4- Subsidiar a delimitação das características técnicas dos serviços que serão objeto de 
contratação pelo CFESS na área de tecnologia da informação;  

 

5-  Elaborar relatórios sobre sua área de competência, sempre que solicitado;  
 

6- Atuar como fiscal dos contratos firmados pelo CREF12/PE que tenham por objeto 
recursos da área da tecnologia da informação;  

 

7-  Participar de eventos promovidos pelo CFESS, sempre que houver necessidade;  
 

8-  Integrar Comissões e Grupos de Trabalho por deliberação da Diretoria do CFESS, 
que estejam no âmbito de competência do cargo;  

 

9- Executar outras atribuições de natureza e requisitos similares 
 

Art. 3º - Ato contínuo, nomeia JONATAS SILVA DOS ANJOS, portador do RG 
nº.1.318.696 SSP/PE e inscrito no CPF sob o nº 006.670.825-73, ao cargo em comissão 
de ASSISTENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO do Conselho Regional de 
Educação Física da 12ª Região, com remuneração total mensal de R$ 2.900,00 (dois 
mil e novecentos reais), a partir de 11 de março de 2020. 

 
Art 4° - A presente Portaria retroage seus efeitos a partir de 11 de março de 

2020. 

Art 5º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se 
 

 
Lúcio Francisco Antunes Beltrão Neto 

Presidente 
CREF 003574-G/PE 


