PORTARIA N.º 15, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2019.
Nomeia Vinicius dos Santos Mergulhão
para o emprego comissionado Assessor da
Presidência do CFMV.
O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
VETERINÁRIA – CFMV, no uso das atribuições lhe conferidas pelo inciso VI, artigo
7°, da Resolução CFMV n° 856, de 30 de março de 2007;
Considerando o disposto nas Resoluções CFMV nº 1203 e 1204, de 25 de
janeiro de 2018;
RESOLVE:
Art. 1° Nomear Vinicius dos Santos Mergulhão, inscrito no CPF/MF sob nº
669.865.671-20, para o emprego comissionado de Assessor da Presidência do CFMV.
Parágrafo primeiro. A remuneração para o exercício do emprego comissionado
citado no caput deste artigo será de R$ 10.000,00 (dez mil reais). R$ 12.000,00 (doze
mil reais). 1
Parágrafo segundo. O regime jurídico aplicado ao ocupante do emprego
comissionado será o da Legislação Trabalhista (CLT), devendo ter a CTPS assinada e
fazendo jus ao recolhimento de FGTS.
Art. 2º As atribuições do Assessor da Presidência, sem prejuízo de outras que
venham a ser fixadas, são:
I.

Prestar consultoria e coordenar projetos de desenvolvimento de sistema de
informação.

II.

Desenvolver e dar manutenção nos sistemas gerenciadores de banco de dados
utilizados pelo CFMV

III.

Modelar banco de dados transacionais e multidimensionais, incluindo definição
de padrões e estratégias para o ambiente de desenvolvimento de sistemas e
propor metodologias para melhoria e documentação dos bancos de dados
gerenciados pelo CFMV.

IV.

Unificar as bases de dados de usuários de sistemas de informação e serviços de
rede.

V.

Promover a transferência de conhecimento entre os membros da equipe, a fim de
implantar boas práticas operacionais para melhoria do ambiente de
desenvolvimento.

(1)
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VI.

Implementar e manter ambientes de teste, homologação e produção, assegurando
sua disponibilidade, consistência, integridade e devido detalhamento técnico.

VII.

Definir e testar plano de contingência relativo aos SGDBs, e seus procedimentos
de backup e restore.

VIII.

Exercer outras atividades correlatas ou que lhe sejam delegadas.

Art. 3° Esta Portaria entra em vigor em 25 de fevereiro de 2019 e revoga as
disposições em contrário.
Art. 4º Cumpra-se dando ciência ao Departamento de Administração, que
providenciará publicação no Diário Oficial da União, atualizações decorrentes,
disponibilização na Intranet e Boletim Informativo interno e atualização do Portal
CFMV.
Sala da Presidência, em Brasília-DF, aos 22 dias do mês de fevereiro de 2019.
Méd. Vet. Francisco Cavalcanti de Almeida
Presidente do CFMV
CRMV-SP nº 1012

