PORTARIA Nº 11, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2021

Nomear Kelly Cristina Pereira de Morais, para o emprego comissionado de Ass. Adm.va do CFMV.
O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, uso da
atribuição que lhe confere o 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 e suas alterações posteriores; considerando os autos do PA n.º 0524/2021.
RESOLVE:

Art. 1º Nomear Kelly Cristina Pereira de Morais, inscrita no CPF nº 698.712.211- 34, para o
emprego comissionado de Assessora Administrativa do CFMV.

Art. 1º Nomear Kelly Cristina Pereira de Morais, inscrita no CPF nº 698.712.211- 34,
para o emprego comissionado de Assessora da Presidência do CFMV. 1
§ 1º. A remuneração para o exercício do emprego comissionado citado no caput deste artigo
será de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
§1º A remuneração para o exercício do emprego comissionado citado no caput deste artigo
será de R$ 13.000,00 (treze mil reais). 2
§1º A remuneração para o exercício do emprego comissionado citado no caput deste artigo
será de R$ 16.000,00 (dezesseis). 3

§ 2º. O regime jurídico aplicado a 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 da Assessora Administrativa, sem prejuízo de outras que
venham a ser fixadas, são: REVOGADO 4
I. assistir o Presidente na coordenação e na supervisão de assuntos
internacionais, bilaterais e multilaterais relacionados às áreas de interesse do CFMV;
II. identificar, em articulação com a Secretaria de Planejamento, os assuntos de
interesse do CFMV;
II - prestar assessoramento e identificar, em articulação com o Departamento
de Comunicação, Marketing e Planejamento (Decomp), os assuntos de interesse do CFMV, em
especial no âmbito internacional; 5
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III. articular-se com diferentes órgãos públicos para identificar os assuntos e os
programas de interesse para ações de cooperação e parcerias e intermediar as ações em
conjunto com o CFMV;
IV. articular-se com as representações diplomáticas, agências governamentais
estrangeiras e organizações multilaterais, analisar e propor ao Presidente a celebração de
acordos ou a adesão a acordos de cooperação em áreas de interesse do CFMV;
V. coordenar, orientar e subsidiar a participação do Presidente ou de seus
representantes em fóruns e reuniões internacionais relacionados à área de atuação do CFMV;
VI. participar, quando designada, de reuniões, conferências e eventos
relacionados à medicina veterinária e a zootecnia com organismos internacionais, governos
estrangeiros e instituições governamentais e,
VII. realizar a tradução de documentos e expedientes;
VIII. realizar a revisão de documentos e expedientes;
IX. assessorar o Plenário nos assuntos de sua competência;
X. despachar com o Presidente do CFMV e,
do CFMV.

XI. desempenhar outras atribuições que lhes sejam delegadas pelo Presidente

XII - prestar assessoramento técnico em processos, consultas e questões que
lhe forem submetidas pela Presidência e Diretoria Executiva do CFMV, inclusive no controle
interno da legalidade administrativa dos atos a serem praticados. 6
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Francisco Cavalcanti de Almeida
Presidente do CFMV
CRMV-SP nº 1012
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