
                  



O  profissional  de  administração  que  mora  ou
trabalha em Santarém e região já conta desde o dia
03 de setembro, com mais comodidade dos serviços
do Conselho Regional de Administração do Pará -
que  instalou  uma  seccional  no  município.  A
iniciativa  é  fruto  de  uma  parceria  com  a
Universidade  da  Amazônia  -  UNAMA que  cedeu
uma sala nas dependências do campus universitário. 

Amilcar Pacheco, presidente do CRA-PA, destaca a
importância  da  seccional  para  a  região  do  baixo
amazonas, uma vez que amplia a representatividade

e os serviços oferecidos pelo Conselho, dando apoio para as ações de fiscalização. 

DELEGADO: Adm. Glayton Jean da Silva Rodrigues - CRA-PA Nº 10.761 
ENDEREÇO: Rua Rosa Vermelha, 335, Bloco A, 2º andar, CEP: 68010-200, Santarém/PA
E-MAIL: crasantarem@crapa.org.br FONE CELULAR/WHATSAPP: (93) 99198-1056
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: das 13:30 às 17:30 hs

O  Conselho  Regional  de  Administração  do  Pará,
protocolou junto ao Tribunal de Justiça do estado do
Pará,  pedido  de  retificação  do  edital  de  concurso
público  Nº  1-TJ/PA.  O  documento  faz  referência
aos  cargos  de  Analista  Judiciário,  cujo  requisitos
estão em desacordo com a lei 4769/1965.

ANALISTA  JUDICIÁRIO  –  ÁREA:
ADMINISTRATIVA,  corresponde  à  qualificação
profissional  adquirida  no  CURSO  DE
BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO, COM
RESPECTIVO  REGISTRO  NO  CONSELHO

REGIONAL  DE  ADMINISTRAÇÃO  e  ANALISTA  JUDICIÁRIO  -  ESPECIALIDADE:
ADMINISTRAÇÃO,  que  deverá  conter  O  REGISTRO  NO  CONSELHO  REGIONAL  DE
ADMINISTRAÇÃO.

No período de 4 a 6 de novembro, no auditório do
Hotel  Sagres,  a  Faculdade da Amazônia -  FAAM
realizou  o  seu  XI  Congresso  com  o  tema  “A
Amazônia Contemporânea: Um Debate em Curso”,
em comemoração  aos  seus  15  anos  de  fundação.
Foram  três  dias  de  muito  aprendizado  e
conhecimentos,  palestrantes  que  se  dispuseram  a
compartilhar  seus  conhecimentos  e  suas
experiências com o público presente.

A abertura do evento foi feita pelo diretor geral da
instituição,  José  de  Nazaré  Barreto  Coutinho

destacando o tema abordando a Amazônia. Em seu pronunciamento, agradeceu a todos os colaboradores,
parceiros e participantes que de uma forma ou de outra contribuíram para a realização do evento. “Esperamos
que ano que vem, na XII edição do Congresso, possamos todos nos reencontrar”, ressaltou o diretor.

Estiveram presentes vários convidados como a jornalista Priscila Castro, o comunicador Ruy Montalvão e os
empreendedores Saulo Jennings e Edson Leão. O Conselho Regional de Administração do Pará prestigiou o
evento representado pela Adm. Elizangela de Jesus Santos Silva, sendo recepcionada pela Adm. Luciana
Tupinambá Dessy, coordenadora do curso de Administração.
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                                                   CRA-PA instala Seccional em Santarém

                                        Fiscalização pede correção no Edital do TJE-PA

                                       CRA-PA presente no XI Congresso FAAM 2019



Na busca permanente pela valorização da Administração, o Conselho Regional de Administração do Pará
participou das cerimônias de formatura dos estudantes da Faculdade da Amazônia (FAAM) e do Centro de
Educação Profissional DNA em suas respectivas datas.

No  dia  28  de  setembro,  a  autarquia,  representada  pelo
Conselheiro Federal, Adm. Mauro Leônidas, participou da
cerimônia  de  outorga  do  Curso  de  Administração  da
Faculdade da Amazônia - FAAM. A solenidade ocorreu no
auditório do Seminário Pio X e foi conduzida pelo diretor
geral da Faculdade, José de Nazaré Barreto Coutinho.

Durante o  evento,  o  CRA-PA entregou o  certificado  de
Mérito  Acadêmico ao aluno Pedro Fernandes  Sales  que
obteve o melhor desempenho acadêmico como primeiro
colocado no Curso de Administração. 

Já  no  dia  19  de  outubro,  o  CRA-PA  participou  da
cerimônia  de  formatura  do  curso  Técnico  de
Administração do Centro de Educação Profissional DNA,
no auditório  do  Sesi,  em Ananindeua.  Representando o
presidente  do  Conselho,  o  conselheiro  federal  Mauro
Leônidas ocupou a mesa das autoridades.

Na ocasião, o estudante Christian Rodrigo de Sousa Matos
recebeu o certificado de Mérito Acadêmico instituído pelo
CRA-PA em virtude de ter alcançado maior média geral
da  turma  ao  final  do  curso.  O  Troféu  Talento  Gestor,
tradicional  prêmio  ofertado  pelo  DNA,  foi  entregue  ao
formando pelo conselheiro Mauro Lêonidas. 

As homenagens representam reconhecimento e honra ao mérito aos discentes que obtiveram os melhores
resultados quantitativos e qualitativos durante os cursos e importante parceria com as Instituições de ensino.

Alunos  recém-formados  em  Administração  e  tecnologias  relacionadas  à  área  têm  direito  a  isenção  da
anuidade do ano corrente no CRA-PA. A regra se aplica a pessoas que se registrarem em até sessenta (60)
dias após a colação de grau.
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 CRA-PA marca presença em colações de grau de Administração

Nos dias 30 e 31 de outubro, o presidente do CFA, 
Adm. Mauro Kreuz, visitou o Conselho Regional de 
Administração do Pará (CRA-PA). Na oportunidade, 
ele se reuniu com os membros da Junta Interventora 
do Regional para tratar de assuntos relacionados aos 
9 meses de intervenção, além de conferir o 
andamento dos trabalhos na nova sede do Conselho 
e os preparativos para a realização dos eventos que 
acontecerão no mês de novembro em Belém. 

     Reunião com o presidente do CFA                Belém, capital da Administração

Em novembro, Belém se transformará na Capital da 
Administração. Presidentes dos 27 Regionais e 
Conselheiros do CFA estarão presentes para 
debaterem assuntos relevantes para a categoria 
profissional. No dia 20, acontecerá a DIREX do CFA 
e o Encontro dos Profissionais de Administração da 
Região Norte. Já no dia 21 acontece a inauguração 
da nova sede do CRA-PA e, nos dias 21 e 22, 
Assembleia de Presidentes dos Sistema CFA/CRAs.



 

                         

Obrigatoriedade de Registro

A fiscalização do Sistema Conselhos Federal e 
Regionais de Administração (CFA/CRAs) não para e 
os frutos desse intenso trabalho surgem a todo 
momento. A mais recente vitória foi uma decisão 
judicial da Quarta Turma do TRF3 que reconhece e 
confirma que os serviços de seleção, recrutamento e 
treinamento de pessoal são atividades típicas e 
exclusivas da Administração. 

Podcast

Agora você pode ouvir o conteúdo da Rádio ADM em 
qualquer lugar em que esteja, mesmo no modo off-
line. O Conselho Federal de Administração inaugurou 
um canal nas plataformas globais de streaming de 
áudio, nesta quarta-feira, no qual vai disponibilizar 
podcasts sobre gestão, administração e assuntos 
factuais do Brasil e do mundo.

No episódio de lançamento, o presidente Amilcar 
Pacheco, conversou com os jornalistas Elisa Ventura e 
Rodrigo Nunes sobre o prazo estabelecido para o fim 
da intervenção no CRA-PA.

Para ouvir o podcast, basta buscar “podcast 
RádioADM” em alguma das plataformas no seu 
celular.

Ensino da Administração

O Ministério da Educação divulgou, em setembro, os 
dados do  Censo  da  Educação  Superior  2018.  De  
acordo  com  o levantamento, os cursos da área da 
administração são os que concentram o maior número 
de alunos: nos Cursos Superiores de Tecnologia  em  
Gestão  (CST)  são  666.054  matriculados; enquanto  
o  curso  de  bacharelado  em  Administração  tem 
703.254 estudantes.

O estudo comprovou que o número de matrículas na 
graduação aumenta  e,  pela  primeira  vez,  as  
matrículas  no  ensino  EAD superaram o número de 
matrículas no ensino presencial. No contexto geral do 
Censo, em 2018 foram ofertadas 7,1 milhões de vagas 
nos cursos de educação a distância e 6,3 milhões em 
cursos presenciais.

Prorrogado

O CFA se preocupa em valorizar os trabalhos que 
sirvam de referência ou inspiração para outras 
iniciativas no ramo da profissão e que sejam capazes 
de transformar e melhorar continuamente a gestão 
pública brasileira. Por isso, prorrogou as inscrições 
para o Prêmio Guerreiro Ramos de Inovação na 
Gestão Pública até o dia 17 de novembro de 2019. Os 
interessados devem preencher o formulário próprio, 
em meio eletrônico, no endereço inscricao.cfa.org.br.

Encontro Regional

Estão abertas as inscrições para o Encontro 
Regional dos Profissionais de Administração da 
Região Norte (ERPA). O evento, realizado pelo 
Conselho Federal de Administração (CFA) e o 
Conselho Regional de Administração do Pará 
(CRA-PA), acontecerá no dia 20 de novembro, no 
Hotel Grand Mercure, em Belém-PA. Inscrições 
gratuitas no site www.crapa.org.br.

Eleições

As eleições para escolha dos novos representantes 
da classe dos profissionais de administração no 
Conselho Regional de Administração do Pará 
acontecerão no dia 12 de fevereiro de 2020, por 
meio do voto eletrônico. O mandato dos novos 
membros do CRA-PA terá a duração de 2 anos e 
oito meses e se iniciará em março de 2020, com 
término em dezembro de 2022. O prazo para o 
registro de chapa se encerram no dia 19 de 
novembro de 2019. 

Gestão Hospitalar em pauta

Gestores franceses e brasileiros trocaram 
experiências na área da saúde no Colóquio Brasil-
França de Gestão Hospitalar. O evento, promovido 
pela Comissão Especial de Estudos sobre a Inserção 
dos Profissionais de Administração na Política de 
Saúde do Conselho Federal de Administração 
(CFA), em parceria com a Embaixada da França e o 
CRA-DF, aconteceu no dia 19 de setembro e fez 
parte da série “Parlons Santé Gestão da Saúde”.

Choque de gerações é tema da RBA 131

O  mundo  passa  por  constantes  transformações  e 
essas mudanças  impactam,  diretamente, o  
comportamento  dos colaboradores no ambiente de 
trabalho. Mas, a convivência entre pessoas de 
diferentes gerações, se mal gerida, pode causar 
muitos problemas nas organizações. Este assunto é 
o destaque da edição 131 da Revista Brasileira de 
Administração (RBA).

Processo Seletivo

O Instituto Quadrix publicou em seu site o gabarito 
preliminar da prova objetiva do processo seletivo 
para provimento de vagas no CRA-PA. A prova foi 
aplicada no dia 27 de outubro, em Belém.

Convênios em Santarém

O CRA-PA, através da Seccional Santarém, firmou  
parcerias que oferecem descontos especiais em 
vários serviços aos profissionais registrados. A 
relação está disponível no site www.crapa.org.br.

     Coluna ADMinistrando
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