Legislação Profissional
Cinco novas resoluções baixadas pelo Sistema CFT/CRT

Técnicos em Transporte de Cargas, Técnicos em Portos, Técnicos em
Manutenção de Máquinas Navais, Técnicos em Construção Naval, e Técnicos
em Informática, Microinformática e Informática Industrial
"Detalhar, observados os limites legais e regulamentares, as áreas de atuação
compartilhadas com outras profissões regulamentadas", traz o artigo 31 da Lei nº
13.639/2018. Décadas antes o artigo 19 do Decreto nº 90.922/1985 já determinava que
"o conselho federal respectivo baixará as resoluções que se fizerem necessárias à
perfeita execução desse decreto". Com o apoio do CRT-SP, o Sistema CFT/CRT tem
garantido novos empregos e serviços em tempos de crise e garantindo que cada vez
mais profissionais técnicos garantam espaço no mercado de trabalho, sempre
respeitando a legislação vigente que lhe faculta baixar resoluções para disciplinar e
orientar as atribuições profissionais. Somente no mês de setembro de 2021, foram
baixadas cinco resoluções. São elas: Técnicos em Transporte de Cargas, Técnicos em
Portos, Técnicos em Manutenção de Máquinas Navais, Técnicos em Construção
Naval, e Técnicos em Informática, Microinformática e Informática Industrial.
Saiba mais.

Oportunidade para todos no meio e mpre sarial e corporativo
Inclusão e diversidade são questões que devem ser debatidas mais
assiduamente perante a sociedade
O CRT-SP tem como missão proteger a sociedade por meio da fiscalização
orientativa da profissão dos técnicos. No entanto, como
conselho dinâmico e inovador, também desenvolve
atividades voltadas ao empreendedorismo, igualdade
e equidade nas oportunidades de trabalho, valorização
da profissão, inclusão e outros assuntos que fazem parte
do dia a dia da sociedade. Essa é uma das propostas
da Semana do Técnico Industrial: "O Mundo Pós-Pandemia",
realizada em setembro de 2021, que teve o tema "Inclusão no
Mercado de Trabalho" como um dos painéis. "Minha batalha
é contra o preconceito etário, contra o etarismo nas organizações", alerta a psicóloga
Fran Winandy ao palestrar sobre "Etarismo no Mercado de Trabalho". Etarismo é
apenas um tópico abordado; diversidade, educação inclusiva, capacitação de
docentes, tecnologias assistivas, enfim, são questões que convergem à inclusão e
precisam ser debatidas assiduamente no meio empresarial e corporativo.
Portanto, seja inovador como o CRT-SP. Assista, reflita e compartilhe.

José Soare s de Couvêa:

lágrimas de alegria, satisfação e emoção

Natural de Paraisópolis (MG), José Soares de Gouvêa mudou-se para São José dos
Campos ainda na adolescência, cidade onde constituiu família e fez carreira.
Formado Técnico em Mecânica, iniciou a vasta trajetória profissional como ajustador
mecânico, depois líder de equipe, encarregado, supervisor de manutenção, de
produção e projetista mecânico. Enfrentar e superar desafios faz parte de sua vida,
mas sem jamais perder o foco no comprometimento e na ética, aplicando os
conhecimentos fundamentais, científicos, tecnológicos e instrumentais inerentes à
área de atuação. Trabalhou em importantes empresas, como a São Paulo Alpargatas
por 19 anos, e a Lanobrasil por 16 anos. Sua trajetória profissional também está
intimamente ligada à Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRAS), prestando serviços
através de empresas terceirizadas. Apesar de não ter nenhuma ligação com a
indústria de aviação, também teve oportunidade de trabalhar no protótipo de um
avião para uma empresa de grande porte.
Nomeado representante do CRT-SP para a região do Vale do
Paraíba, José Soares de Gouvêa foi homenageado na campanha
Técnico em Destaque no dia 23 de setembro em Brasília, por
ocasião da Semana do Técnico Industrial do Sistema CFT/CRT.
Extremamente emocionado e lágrimas nos olhos, ele cativou a
todos com um belo discurso de agradecimento pelo momento
ímpar vivido pelos técnicos, que jamais foram tão valorizados
na história do movimento.
Josê Soares de Gouvêa

Carteira de Identidade Profissional
Digital ou física, o cartão de visita do Técnico Industrial
Para ter direito à Carteira de Identidade Profissional os técnicos, brasileiros ou
estrangeiros, devem manter seus registros ativos no Sistema CFT/CRT.
Assista ao vídeo tutorial e veja como é fácil acessar a versão digital ou solicitar a
versão física diretamente ao CRT-SP pelo site www.crtsp.gov.br.
Esse é o Sistema CFT/CRT, que já nasceu digital e está sempre procurando se
aprimorar cada vez mais para atender as necessidades dos profissionais, facilitando
o acesso aos serviços para o exercício legal da profissão.
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TÉCNICÍi
QUEFAZ!

113580-1000
atendimento@crtsp.gov.br
Av. Liberdade, 1000, 16° Andar - São Paulo - SP, CEP: 01502-001

Técnico que Faz: plataforma online geradora de
oportunidades
Cadastre gratuitamente seu currículo para oferecer
Serviços como profissional técnico.

