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RREESSOOLLUUÇÇÃÃOO  NNºº..  113355,,  DDEE  1111  DDEE  NNOOVVEEMMBBRROO  DDEE  22001199..  

          
Altera, Ad Referendum, a Resolução nº 003/2002, 

criando o Cargo em Comissão de Assessor (a) de 

Comunicação no âmbito do CORECON-MG e dá 

outras providências. 

 

 

  O CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA – 10ª REGIÃO – MG, no uso das 

atribuições legais e regulamentares conferidas pela Lei nº 1411, de 13 de agosto de 1951, Decreto 

31.794, de 17 de novembro de 1952, Lei nº 6021, de 03 de janeiro de 1974, por seu Regimento 

Interno e  

 

CONSIDERANDO que uma estrutura de cargos e funções bem definida é um dos pré-

requisitos à melhoria da eficiência de uma entidade;  

 

CONSIDERANDO o comando da Resolução COFECON nº. 1.851 de 28 de maio de 2011, 

que dispõe sobre os procedimentos administrativos do Sistema COFECON/CORECONs; 

 

 CONSIDERANDO a possibilidade de se criar cargos comissionados de recrutamento 

amplo instituído através da Resolução nº. 003, datada de 29 de abril de 2002, que trata do Plano de 

Cargos e Salários do Conselho Regional de Economia – 10ª Região; 

 
 CONSIDERANDO a propedêutica do inciso V, do art. 37 da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 que expressamente determina que os cargos em comissão se 

restrinjam às atribuições de direção, chefia e assessoramento; 

 

CONSIDERANDO que o cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração é exercido 

com o pressuposto de temporalidade e ocupado por pessoa que desfruta da confiança daquele que 

nomeia ou propõe sua nomeação;  

 

CONSIDERANDO a deliberação da Plenária em sua 11ª Reunião Ordinária, de 05 de 

setembro de 2019. 

 

 

R E S O L V E: 

 

 

Art. 1º - Fica alterado o art. 1º, item 1.3, subitem 1.3.3 da Resolução 003/2002 para acrescer 

a ele a função do cargo em comissão de Assessor (a) de Comunicação, de livre nomeação e 

exoneração, que deverá ser ocupado, exclusivamente, por profissional com bacharelado em 

jornalismo (Jornalista), tendo as seguintes funções: 

 

I – São atribuições do cargo em comissão de Assessor (a) de Comunicação: 

 

a) Elaboração, implantação e execução do Plano de Comunicação do CORECON-MG, que 

contemple: assessoria de imprensa pró-ativa regular; implantação de novos veículos de 
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comunicação a serem definidos de acordo com as necessidades do Conselho, além da edição dos já 

existentes; 

b) Preparação de um calendário anual de ações e realizações de comunicação, pesquisas 

informais junto à categoria, através de enquetes, correspondência, e-mail e mídias sociais; 

c) Valorização da imagem institucional do CORECON-MG, posicionando-o como entidade 

atuante na defesa dos interesses da classe e da sociedade, na valorização da profissão do 

Economista e na ampliação do respeito à categoria juntos aos demais segmentos da sociedade, 

através de ações de comunicação já existentes e da criação de novas; 

d) Assessoramento, proposição e elaboração da pauta de um Boletim mensal e/ou outras 

peças de comunicação correlatas; 

e) Construção e manutenção de um mailing atualizado de economistas e personalidades de 

destaque; 

f) Editar, programar e produzir revista técnica semestral, focada na atividade pericial 

inerentes ao campo profissional do Economista; 

g) Assessorar e Supervisionar eventuais empresas terceirizadas contratadas para prestação 

de serviços na área de comunicação e publicidade do CORECON-MG; 

h) Executar outras atividades relacionadas à comunicação que o CORECON-MG assim 

deliberar. 

 

 Parágrafo único: A nomeação para o desempenho do cargo em comissão, cuja escolha é 

prerrogativa do Presidente, dar-se-á mediante portaria, devendo observar as necessidades e 

finalidades institucionais do CORECON-MG. 

 

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

  

 

 

 

 

Belo Horizonte, 11 de novembro de 2019. 

 

 

 

 

PAULO ROBERTO PAIXÃO BRETAS 

PRESIDENTE CORECON-MG 
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