
ANEXO II – NOMENCLATURA E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS EM COMISSÃO DO COREN/PR

PROCURADOR GERAL

 Representar judicialmente o Coren/PR, propondo ou contestando ações, avaliando provas documentais, periciais, orais e
todas aquelas produzidas no processo,  realizando audiências  de conciliação e instrução, fazer uso dos recursos em
direito  admitidos,  e  extrajudicialmente,  mediando  questões,  contribuindo  na  elaboração  de  projetos,  assistindo  a
Diretoria, assessorando negociações nacionais e internacionais, bem como emitir pareceres, normativos ou não, para
fixar e orientar a interpretação e o uniforme entendimento das leis e/ou atos administrativos.

 Emitir pareceres e patrocinar defesas em processos decorrentes da ação fiscalizadora da Autarquia, assim como em
processos ou expedientes originários da Administração Interna. Apreciar, prestar assistência e emitir pareceres sobre a
redação de contratos, convênios, acordos e editais a fim de oficializar e legalizar negócios e resultados de processos
licitatórios.

 Coordenar e participar de equipes multidisciplinares, comissões ou grupos de trabalho, visando fornecer subsídios para
as decisões, relatórios e pareceres proporcionando os melhores resultados tanto em qualidade quanto em produtividade.
 

 Zelar pelos interesses da Autarquia na manutenção e integridade dos seus bens, preservando interesses coletivos, dentro
dos princípios éticos  e de forma a fortalecer  o Estado Democrático de Direito,  especialmente no que se refere ao
controle interno da legalidade dos atos da administração.

 Desenvolver outras atribuições judiciais ou administrativas que lhe forem cometidas por Lei.

ASSESSOR EXECUTIVO

 Prestar  assistência  direta  e  imediata  à  Presidência  no desempenho  de suas  funções,  coordenando as  atividades  de
agenda, planejando as viagens e visitas nacionais e internacionais,  produzindo informações para subsidiar reuniões,
audiências e entrevistas.

 Executar  serviços  de  apoio  à  Presidência,  Diretoria  e  Plenário  do  Coren/PR,  nas  áreas  administrativa,  financeira,
logística e legislativa. 

 Elaborar a pauta de cada reunião ordinária e extraordinária da Diretoria e Plenário do Coren/PR.
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 Tratar do recebimento e envio de documentos da Autarquia, cumprindo com os procedimentos necessários referente aos
mesmos, tanto na sede do Regional quanto nas Subseções.

 Receber, analisar e responder as solicitações de audiência e as propostas apresentadas por órgãos públicos ou entidades
da sociedade civil.

 Supervisionar  rotinas  administrativas  dos  setores  e  departamentos  sob sua responsabilidade,  chefiando diretamente
equipe de auxiliares administrativos. 

 Gerenciar  contratos  firmados  entre  a  Autarquia  e  terceiros,  administrando  vigências,  repactuações  e  reajustes,
providenciando atos necessários a eventuais renovações em conformidade com as cláusulas contratuais e legislação em
vigor.

 Atender  fornecedores,  prestando  e  recebendo  informações  sobre  eventos  que  envolvam tanto  a  Diretoria  como  o
Plenário.

 Acompanhar e avaliar a execução das tarefas de funcionários de empresas terceirizadas, emitindo parecer (atestado) de
recebimento de materiais/serviços prestados em conformidade com os termos contratuais, conferindo notas fiscais e
recibos e emitindo as certidões negativas exigíveis na legislação pertinente.

 

CONTROLADOR GERAL

 Acompanhar procedimentos administrativos, patrimoniais, contábeis, orçamentários e financeiros corretos e garantir a

tramitação dos processos com eficiência e transparência no âmbito do Coren/PR.

 Garantir práticas que preservem os princípios constitucionais da legalidade, publicidade, legitimidade, economicidade,

eficiência e eficácia nas ações do Coren/PR e em suas unidades administrativas. 

 Estabelecer parâmetros de qualidade, medição e avaliação dos procedimentos realizados na administração do Coren/PR.

Pág. 02/09
SEDE REGIONAL | WWW.CORENPR.ORG.BR | 

RUA XV DE NOVEMBRO, 279 7º ANDAR | CEP 80020-921 | CURITIBA | PR | TEL (41) 3301 8400



 Atuar antes, durante e depois dos atos administrativos, com a finalidade de acompanhar o planejamento realizado.

 Garantir a legitimidade frente aos princípios constitucionais, verificar a adequação às melhores práticas de gestão e

garantir que os dados contábeis sejam fidedignos.

 Implementar programas e ações que visem assegurar um canal eficaz de comunicação com a sociedade, garantindo

maior transparência das ações do Coren/PR. 

 Proceder análise e emissão de parecer técnico da Controladoria Geral antes da submissão de matéria relacionadas as

áreas físico-financeira, administrativa, patrimonial, orçamentária e contábil à deliberação do Plenário do Coren/PR.  

ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA

 Assessorar a Presidência, a Diretoria e Conselheiros no desempenho de suas funções, cuidando de suas agendas de
compromissos.

 Atender público interno e externo e gerenciar informações.

 Efetuar publicações em Diário Oficial da União.

 Elaborar documentos; organizar, controlar e arquivar correspondências físicas e eletrônicas.

 Apoiar equipes e comissões de trabalho institucionais.

 Organizar eventos e viagens, providenciar a emissão de passagens, solicitar o pagamento de diárias. 

 Executar tarefas administrativas para o adequado funcionamento da Autarquia.
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 Apoiar a assessoria executiva nas atividades de gestão e gerência dos contratos firmados entre a Autarquia e terceiros,
administrando  vigências,  repactuações  e  reajustes,  providenciando  atos  necessários  a  eventuais  renovações  em
conformidade com as cláusulas contratuais e legislação em vigor. 

ASSESSOR 

 Assessorar Diretoria e Chefias no desempenho de suas funções.

 Apoiar na realização de eventos e viagens. 

 Conduzir veículo da frota oficial do Coren/PR.

 Gerir suprimentos da Diretoria.

 Receber e dar encaminhamentos dos conteúdos do malote do Coren/PR.

 Executar tarefas administrativas para o adequado funcionamento da Autarquia.

ASSESSOR CONTÁBIL

 Elaborar e analisar peças contábeis do Coren/PR, em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade Pú-
blica.

 Analisar e emitir pareceres e relatórios em processos de pagamentos, celebração de convênios e de prestação de con-
tas da Autarquia, em consonância com as regras da Administração Pública.

 Elaborar e executar do PPA (Plano PluriAnual) e do Orçamento da Autarquia, ambos a serem apresentados e aprova-
dos pela Plenária do Regional e enviados ao Federal para homologação.

 Acompanhar e emitir Reservas Orçamentárias e Dotações Orçamentárias para processos administrativos, com base no
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Orçamento do exercício corrente e no Plano Plurianual, bem como suas alterações e adaptações conforme a necessida-
de do Regional.

 Controlar e acompanhar as Receitas da Autarquia, mediante integração dos dados do sistema de arrecadação com o
sistema contábil.

 Controlar e acompanhar das Despesas, sendo de sua responsabilidade a emissão dos Empenhos, sua respectiva liqui-
dação e envio para pagamento, desde que devidamente autorizado pela Presidência e/ou pelos setores competentes;

 Conferir, analisar e tratar os dados advindos de outros sistemas e/ou setores para o Sistema Contábil (conciliações,
controles).

 Emitir relatórios contábeis e/ou gerenciais para tomada de decisões do Plenário; prestar consultoria e informações ge-
renciais; realizar auditoria interna; realizar perícia.

 Preparar obrigações acessórias, tais como: declarações acessórias ao fisco, órgãos competentes e contribuintes e admi-
nistrar o registro dos livros nos órgãos apropriados; atender solicitações de órgãos fiscalizadores: acompanhamento e
emissão de guias para pagamento de ISS por Subseção; confecção de obrigações acessórias junto a Receita Federal
(DIRF, DCTF).

ASSESSOR FINANCEIRO

 Gerenciar os serviços administrativos e as operações financeiras da Autarquia, incluindo-se as do setor bancário.

 Gerenciar os recursos humanos, materiais e serviços terceirizados de sua área de competência. 

 Planejar e coordenar os recursos da Autarquia, com o objetivo de minimizar o impacto financeiro da materialização dos
riscos.

 Supervisionar e controlar serviços financeiros, de câmbio, créditos e bancários, e elaborar relatórios financeiros.

 Efetuar e conferir pagamentos; planejando e gerindo os processos econômico-financeiros, por meio do acompanhamento
das dotações orçamentárias, empenhos, liquidações e pagamentos das despesas e solucionando pendências.
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CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

 Planejar as ações de fiscalização em conjunto com a equipe, respeitando a política de fiscalização defendida pela gestão.

 Organizar, dirigir, coordenar, executar, supervisionar, controlar, capacitar, divulgar e avaliar as atividades inerentes ao
serviço.

 Determinar a área geográfica de atuação dos fiscais.

 Definir atribuições e implementar normas e rotinas de trabalho.

 Estabelecer programas de ação, tendo por base o manual de fiscalização.

 Avaliar,  aprovar  e  supervisionar  o  cronograma  de  trabalho  dos  fiscais,  utilizando  recursos  estatísticos  para
monitoramento do desempenho, face às metas planejadas.

 Providenciar  a  apuração  de  denúncias  e  adotar  as  condutas  pertinentes,  de  competência  do  Departamento  de
Fiscalização, para sanar as irregularidades. 

 Realizar periodicamente reuniões com os fiscais para análise, avaliação e execução dos planos de ação estabelecidos e
os relatórios de inspeção, com o objetivo de corrigir possíveis falhas e devidas orientações.

 Elaborar e encaminhar à diretoria relatório das atividades desenvolvidas no Departamento de Fiscalização, conforme
cronograma de trabalho.

 Atender quando necessário ao público de modo geral, bem como aos profissionais convocados ou outros que necessitem
de orientação referente às normatizações do exercício da enfermagem.

 Integrar comissões quando designado pela presidência do Coren/PR.

 Atender  as  solicitações  das  diversas  instituições  de  saúde,  ensino  e  outras  que  requeiram  orientações  e/ou
esclarecimentos pertinentes à fiscalização.
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 Ter conhecimento das correspondências encaminhadas e recebidas no Departamento de Fiscalização.

 Propor, programar, promover e executar eventos de caráter esclarecedor sobre as legislações e outros dispositivos legais
que norteiam a Enfermagem.

 Opinar na elaboração do edital do concurso para fiscais, subsidiando o processo de seleção, admissão e capacitação dos
mesmos.

 Realizar inspeções periódicas, sistemáticas, de supervisão e acompanhamento técnico às Subseções.

 Participar das reuniões de Diretoria e do Plenário quando requisitado.

 Representar a Autarquia nas diversas atividades, quando solicitado pela Diretoria ou Plenário.

 Apresentar à Diretoria relatório anual das atividades desenvolvidas pelo Departamento de Fiscalização.

 Realizar palestras na área de circunscrição do Coren/PR ou fora dela, quando convidado.

 Elaborar programa anual de fiscalização a ser apresentado e aprovado pelo Plenário até 30 de novembro do ano anterior.

 Acompanhar  sistematicamente  os  processos  oriundos  da  fiscalização  encaminhados  ao  Departamento  Jurídico  ou
Procuradoria-Geral. 

ASSESSOR TÉCNICO DE INFORMÁTICA

 Desenvolver  e  implantar  sistemas  informatizados,  dimensionando  requisitos  e  funcionalidade  dos  mesmos,
especificando  sua  arquitetura,  escolhendo  ferramentas  de  desenvolvimento,  especificando  programas,  codificando
aplicativos. 

 Administrar ambiente informatizado, prestar suporte técnico, elaborar documentação técnica. 

 Monitorar a infraestrutura tecnológica do parque computacional, no que se refere a hardware e software.
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 Estabelecer padrões, coordenar projetos, oferecer soluções para ambientes informatizados e pesquisar tecnologias em
informática.

  Desenvolver e implantar políticas de segurança da informação.

ASSESSOR DE LICITAÇÕES 

 Coordenar todos os processos licitatórios do Coren/PR.

 Executar, sob o acompanhamento da Comissão Permanente de Licitação -CPL, rotinas administrativas pertinentes a
processos administrativos e licitações: abertura da fase interna do procedimento, análise dos projetos básicos que os
fundamentam, montagem do Termo de Referência do objeto a ser licitado e levantamento da média mercadológica com
o setor requisitante e seu responsável, autuação dos processos, atendimento aos licitantes e fornecedores.

 Auxiliar  a  CPL na  execução  dos  trâmites  relacionados  aos  procedimentos  licitatórios  durante  a  fase  externa  dos
certames,  em conformidade com a legislação em vigor,  até  o encerramento dos processos,  quando da juntada dos
respectivos contratos e devido arquivamento dos autos.

ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO

 Recolher, redigir e registrar, por meio de imagens e de sons, as ações desenvolvidas no âmbito do Coren/PR.

 Interpretar  e  organizar  informações  e  notícias  a  serem  difundidas,  expondo,  analisando  e  comentando  os
acontecimentos. 

 Coordenar os meios de comunicação utilizados pela Autarquia, inclusive a elaboração do Informativo Coren/PR. 

 Fazer seleção, revisão e preparo definitivo das matérias jornalísticas a serem divulgadas em jornais, revistas, televisão,
rádio, internet, assessorias de imprensa e quaisquer outros meios de comunicação com o público.

 Produzir, monitorar e gerenciar mídias sociais e o Portal do Coren/PR. 
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 Organizar o calendário de ações online, por meio de ferramentas Web (imagens, áudios e vídeos).

 Criar plano de enfrentamento de crise de reputação na fanpage.

 Manter atualização frequente de conteúdo jornalístico.

 Produzir releases e editar fotografias.

 Produzir conteúdos e criar E-mail Marketing, new-letters, folders, diplomas, entre outros materiais. 

 Auxiliar na organização de eventos e no desenvolvimento de conteúdos institucionais. 
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