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PORTARIA COREN/SC Nº 143 DE 06 DE AGOSTO DE 2018 

 

 

 

“Cria o Cargo em Comissão de Gestão de Pessoas no 

âmbito do Coren/SC”  

 

 

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, juntamente com a Secretária 

da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais; 

 

Considerando o que dispõe a Resolução Cofen nº 425/2012 sobre a nomeação de cargos em 

comissão; 

 

Considerando que o cargo em comissão é preenchido com o pressuposto da temporalidade e 

ocupado com pessoas de confiança daquele que nomeia ou propõe a sua nomeação;  

 

Considerando o disposto no Artigo 73 do Regimento Interno do Coren/SC, homologado pela 

Decisão Cofen nº 051/2013;  

 

Considerando, por fim, a deliberação do Plenário do Coren/SC em sua 567ª Reunião Ordinária, 

baixam as seguintes determinações: 

  

 

Art. 1º Fica instituído em nível de apoio e assessoramento à Diretoria do Coren/SC o cargo em 

comissão de livre nomeação e exoneração de Assessoria de Gestão de Pessoas. 

 

Art. 2º A Assessoria Gestão de Pessoas terá como atribuições: 

 

a) Coordenar, dirigir e avaliar o exercício das competências de Gestão de Pessoas no âmbito de 

Coren/SC e de outras compatíveis com sua área de atuação, observando o cumprimento da 

legislação específica. 

b) Instruir e organizar processos administrativos referentes a sua área de atuação. 

c) Assessorar no processo de relatórios gerenciais e auditoria do Cofen, respondendo pela 

idoneidade das informações prestadas. 

d) Aplicar penalidades administrativas aos empregados, determinadas pela Presidência. 

e) Instruir e acompanhar os processos administrativos disciplinares. 

f) Coordenar os processos de contratação dos empregados. 

g) Propor, assessorar e acompanhar os Programas de Capacitação para os empregados. 

h) Estruturar e manter atualizado o Plano de Cargos e Remunerações dos empregados. 

i) Assessorar a Direção e Chefias no estabelecimento das políticas de Gestão de Pessoas. 

j) Processar a celebração, renovação, alteração ou rescisão de contratos de pessoal. 

k) Executar as demandas geradas a partir do Plano de Cargos e Remunerações. 

l) Desenvolver e implantar programas de treinamento e desenvolvimento. 
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m) Acompanhar o processamento a execução da folha de pagamentos do Coren/SC, com todas as 

suas implicações; 

n) Garantir a elaboração e providências necessárias ao processo envolvendo todas as informações 

legais, relacionadas ao e-Social; 

o) Executar e cumprir a legislação trabalhista e as portarias do Coren/SC, bem como atender 

procedimentos de fiscalização e auditoria; 

p) Manter atualizados e sob sua guarda os registros relativos à vida funcional dos empregados. 

q) Emitir relatório e controlar a frequência e horários dos funcionários. 

r) Manter atualizada a escala de férias dos empregados, controlando a respectiva execução. 

s) Realizar todas as ações relativas a sua área e solicitadas pela Diretoria. 

t) Zelar pelo patrimônio do Conselho sob sua responsabilidade. 

u) Subsidiar a Presidente e Tesoureira em suas decisões, bem como assessorar a Diretoria nas 

reuniões dentro de sua área de atuação. 

v) Despachar pessoalmente com a presidente todo o expediente dos serviços que dirige, bem como 

participar de reuniões coletivas, quando convocada.  

w) Realizar verificação prévia de todos os documentos encaminhados para assinatura da Presidente 

e Tesoureira. 

x) Acompanhar as relações da Diretoria com os Departamentos do Coren/SC, promovendo a 

interlocução entre conselheiros, assessores e chefias, recebendo suas solicitações e sugestões, 

encaminhando-as e/ou tomando as devidas providências conforme orientação da Direção.  

y) Participar de Comissões quando nomeado. 

z) Administrar o uso eficiente dos recursos disponíveis, estimulando o desempenho das equipes, a 

autonomia e a responsabilidade gerencial.  

 

Art. 3º É vedada a ocupação de cargos comissionados por cônjuges ou companheiros e parentes até 

o terceiro grau da Presidente e demais Conselheiros do Coren/SC. 

 

Art. 4º O preenchimento dos cargos em comissão, cuja escolha é prerrogativa da Presidente da 

Autarquia, dar-se-á mediante Portaria e deverá estar em conformidade com a Resolução Cofen nº 

425/2012.  

 

Art. 5º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 

 

Florianópolis, 06 de agosto de 2018. 

 

 

Enfa. Msc. Helga Regina Bresciani 

Coren/SC 29.525 

Presidente 

 

Enfa. Msc. Daniela Regina F. Jora   

Coren/SC 118.510 

Secretária 

 

 


