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Serviço Público Federal 

 

 
SIBS, Quadra 02, Conjunto A, Lote nº 03 – Núcleo Bandeirante/DF – CEP 71.736-201 – Telefax (0XX 61) 3326-9374/3051-6500 
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PORTARIA CONTER Nº 131, DE 15 DE JULHO DE 2.022 
 
A DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, no exercício de 

suas atribuições legais e regimentais, conferidas por meio da Lei nº 7.394, de 29 de outubro de 1985. 
Pelo Decreto nº 92.790, de 17 de junho de 1986, Regimento Interno do CONTER; 

 
CONSIDERANDO as disposições contidas no artigo 37, II da Constituição Federal de 1988, no tocante, a 
investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas 
ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma 
prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação 
e exoneração;  
 
CONSIDERANDO a Portaria CONTER nº 127, de 15 de julho de 2022 e anulou a Portaria CONTER nº 

99/2022; 
 
CONSIDERANDO a decisão da Diretoria Executiva do CONTER, em 13 de julho de 2022;  

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º- Exonerar, ANDREY LOPES GOMES do cargo de livre provimento de ASSESSOR JURÍDICO 

PLENO do CONTER; 
 
Art. 2°- Para todos os seus efeitos, considera-se o dia 15 de julho de 2022 o encerramento do 

contrato de trabalho. 
 
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 

  

Brasília – DF, 15 julho  de 2.022. 

 
 
 
 

TNR. CARLOS DA SILVA 
Diretor-Presidente 
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Log

20 jul 2022, 13:14:12 Operador com email carlosdasilvatnl@gmail.com na Conta 4528a865-f6cd-445b-80f2-

a46ba0cbcbac criou este documento número f1802b26-5227-4975-8d35-b1f275d651f4. Data

limite para assinatura do documento: 19 de agosto de 2022 (13:13). Finalização automática após

a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

20 jul 2022, 13:14:13 Operador com email carlosdasilvatnl@gmail.com na Conta 4528a865-f6cd-445b-80f2-

a46ba0cbcbac adicionou à Lista de Assinatura:

carlosdasilvatnl@gmail.com, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token);

Nome Completo; CPF; endereço de IP; Foto de documento oficial. Dados informados pelo

Operador para validação do signatário: nome completo Carlos da silva e CPF 124.223.168-40.

20 jul 2022, 13:20:14 Carlos da silva assinou. Pontos de autenticação: email carlosdasilvatnl@gmail.com (via token).

CPF informado: 124.223.168-40. Foto do documento oficial, sendo a frente com hash SHA256

prefixo effc42(...), vide anexo frente 20 jul 2022, 13-20-11.png, e o verso com hash SHA256

prefixo 237e3f(...), vide anexo verso 20 jul 2022, 13-20-11.png. IP: 179.242.243.108. Componente

de assinatura versão 1.311.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

20 jul 2022, 13:20:15 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

f1802b26-5227-4975-8d35-b1f275d651f4.

Documento assinado com validade jurídica.
Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou

envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº f1802b26-5227-4975-8d35-b1f275d651f4, com os efeitos

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 20 de julho de 2022. Versão v1.13.0.

f1802b26-5227-4975-8d35-b1f275d651f4 Página 1 de 2 do Log



Anexo: frente 20 jul 2022, 13-20-11.png
Foto da frente do documento oficial com hash SHA256 prefixo effc42(...)

Reprodução proibida

Reprodução proibida

Anexo: verso 20 jul 2022, 13-20-11.png
Foto do verso do documento oficial com hash SHA256 prefixo 237e3f(...)

Reprodução proibida

Reprodução proibida

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 20 de julho de 2022. Versão v1.13.0.

f1802b26-5227-4975-8d35-b1f275d651f4 Página 2 de 2 do Log


