
 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

CENTRO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO - CENTEDUC

Aos vinte e nove do mês de abril de dois mil e vinte (29/04/2020) às 10h30, em segunda

chamada, na unidade do CENTEDUC, localizada na Rua 101 Nº 289, Quadra F-17, Lote 29,

Casa 2, Setor Sul, Goiânia-GO, CEP 74.080-150, reuniram-se o Presidente do Centeduc, Dr.

Fernando Landa Sobral, a tesoureira Helaine Rézio da Silva Alves. o secretário Mauro

César Bosio dos Reis e os membros Conselho de Administração, conformea lista de presença

anexa, sob a presidência da Conselheira Abadia de Lourdes da Cunha, que convidou a mim

Helaine Rézio da Silva Alves para secretariar os trabalhos, para submeter à deliberação dos

itens da pauta, conforme dispõe o edital de convocação datado de vinte e dois de abril de dois

mil e vinte (22/04/2020): E Aprovação do Manual de Recursos Humanos. II. Aprovação de

alterações no Plano de Cargos e Salários do Centeduc. Ato contínuo a presidente iniciou os

trabalhos de acordo com a ordem do dia: 1. Aprovação do Manual de Recursos Humanos — Na

sequência, a presidente apresentou o Manual Recursos Humanos e destacou a importância da

ferramenta, que visa atender a legislação do Estado para prever requisitos e parâmetros na

gestão de pessoal do CENTEDUC, bem como o detalhamento da relação empregatícia da OS,

envolvendo regras claras de recrutamento e seleção de funcionários, observando a

impessoalidade e a utilização de critérios técnicos na seleção, os direitos e deveres dos

funcionários, a formação e treinamento de pessoal, o regime disciplinar, as normas de apuração

de responsabilidade e as respectivas penalidades. Após análise, foi aprovado por todos os

presentes. II. Aprovação de alterações no Plano de Cargos e Salários — Ato contínuo. passou-

se a analisar as adequações realizadas no organograma e plano de cargos e salários para o ano

de 2020, necessárias ao atendimento do Contrato de Gestão 004/2017 — SEDI e, em

atendimento a Notificação nº 46/2020 GABGCEFT e Relatório nº 13/2020 exarado pela

Comissão Executiva de Análise dos Planos de Cargos, Salários e Benefícios dos Contratos de

Gestão das Organizações Sociais. Discutidas as alterações, foi aprovado por unanimidade. Nada

mais havendo para tratar, a presidente deu por encerrada a reunião sobre a qual, eu, Helaine



 

Rézio da Silva Alves, como secretária, lavrei a presente ata, que após assinada, será registrada

junto aos órgãos públicos competentes para surtir os efeitos jurídicos necessários.

Helaine Rézio da Silva Alves

Secretária

AughutM£7 do lug
/Abadia Lourdes da Cun

Presidente do Conselho de Administração
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