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PORTARIA CRO/RS N.º  144/2018 
 

“Designa a funcionária Eliane Pereira Madeira Faccio 
como preposta nas demandas trabalhistas em que o 
CRO/RS for parte, e ainda como responsável pelas 
anotações na CTPS dos funcionários do CRO/RS”  

 
      O Presidente do Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, 

no uso de suas atribuições legais e regimentais, assim determina: 

I – Fica designada a funcionária Eliane Pereira Madeira Faccio, inscrita no 

CPF sob o nº. 990.947.970-20, com endereço profissional neste Regional, para atuar como Preposta 

do CRO/RS em todas as demandas trabalhistas em que o CRO/RS for parte; 

II – A funcionária Eliane Pereira Madeira Faccio, inscrita no CPF sob o nº. 

990.947.970-20 fica responsável ainda pelo preenchimento dos documentos referentes a férias, 

jornada de trabalho, alterações de setor, alterações de horários, após a devida aprovação, 

preenchimento dos dados da CTPS dos funcionários do CRO/RS, como férias, dissídios, alterações de 

funções ou salários e quaisquer observações necessárias, após devidas aprovações, exceto assinar 

admissão e rescisão em nome da entidade; 

III – A funcionária Eliane Pereira Madeira Faccio, inscrita no CPF sob o nº. 

990.947.970-20 fica também responsável pelos contratos de trabalho e assinatura CTPS dos menores 

aprendizes, após a devida autorização competente; 

IV - À funcionária Eliane Pereira Madeira Faccio, inscrita no CPF sob o nº. 

990.947.970-20, também é delegada a função de assinatura nos contratos de estágio e demais 

documentos necessários pela Autarquia, após a autorização competente; 

V – Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data, revogando-se a 

Portaria CRO/RS 535/2016, de 09 de agosto de 2016. 

VI – Dê ciência e compra-se.  

                                             Porto Alegre, 13 de junho 2018. 

 

 

 

      

 
Nelson Freitas Eguia, CD 
Conselheiro Presidente 

 


