
CRT-RN EM FOCO
Informativo Online do Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Rio Grande do Norte

E D I Ç Ã O  0 2

   Prezados colegas,    
     

   O Conselho Regional dos Técnicos Industriais do
Rio Grande do Norte - CRT/RN tem por função
orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício profissional
em nosso estado, sendo um pilar para consolidação de
uma construção que teve início há mais de cinco
décadas.

CARTA DA DIRETORIA
Por Raimundo Gomes D'Anjour, Vice-Presidente do CRT-RN

Jerônimo Andrade
 Presidente

 
Raimundo Gomes D'Anjour

Vice-presidente
 

José Nelson Tinoco de Souza
Diretor Administrativo

 
Idalmo César de Freitas Pinto

Diretor Financeiro
 

Manoel Jusselino de Almeida e
Silva 

Diretor de Fiscalização e Normas

DIRETORIA

   Temos o compromisso de fortalecer a profissão dos técnicos industriais em
suas diversas modalidades, possibilitando em meio a um cenário de avanços
tecnológicos, construirmos um ambiente de novas oportunidade com a
inserção de profissionais com a responsabilidade técnica atestada.
   Compartilho a grata satisfação de trabalhar em conjunto com os
profissionais registrados de forma a estruturarmos um ambiente produtivo
forte, sendo referência como órgão de regulamentação técnico e profissional,
tanto para os setores da economia, quanto para os futuros profissionais da
área que busquem segurança, valoração e a qualificação profissional.
 
Cordialmente,
Raimundo Gomes Danjour



Conselheiros e diretores se reuniram para dar início aos trabalhos
na 1ª Plenária Ordinária do Conselho Regional dos Técnicos
Industriais do RN. Conforme define o regimento interno, a
primeira providência foi a instalação das comissões ordinárias da
Casa.

CRT-RN REALIZA PRIMEIRA PLENÁRIA ORDINÁRIA
Comissões Ordinárias da Casa já foram definidas



     Comissão de Normas e
Fiscalização 
Coordenador: Nestor Dantas de Lucena
Júnior
1º membro: Luiz Henrique Dantas
2º membro: Ítalo Dantas
1º Suplente: Dalcílio Dionísio dos
Santos
2º Suplente: Alex Araújo de Souza
 

    Comissão de Ética profissional 
Coordenador: Ari dos Santos Azevedo
Filho
1º membro: Expedito Antônio de Araújo
2º membro: Maurício Pereira Novaes
1º Suplente: Bruno Alves dos Santos
2º Suplente: Luiz Alfredo Alves da Silva
 

    Comissão de Tomada de Contas e
orçamento
Coordenador: Jasiel Jacob de Medeiros
1º membro: Wilson Manoel Dantas Neto
2º membro: Luciano Pinheiro Campos
1º Suplente: Eliel das Neves Freire
2º Suplente: Altevi Costa Rodrigues
 

     Comissão de Educação e
atribuição profissional 
Coordenador: Adeílson Miguel da
Fonseca
1º membro: Cordiniz Ovídio de
Azevedo Júnior
2º membro: Iogo Duarte Bernardino
1º Suplente: Euclides Moreira de
Souza Filho
2º Suplente: Kleber Lins de Almeida.
 

COMISSÕES
ORDINÁRIAS



TÉCNICO INDUSTRIAL: ATUALIZE SEUS DADOS
Profissionais devem atualizar informações no sistema

    O Conselho Regional dos Técnicos Industriais do RN convoca os
profissionais registrados a atualizar os dados cadastrais no sistema do
conselho. A ação é necessária para que todos possam receber
orientações, comunicados e informativos. Quem não atualizar os dados,
corre o risco de perder importantes avisos em relação ao registro. No
mês de agosto serão iniciadas as atividades de fiscalização, e todos os
profissionais em atividade devem estar regulares.
 

    Para atualizar as informações, os profissionais podem acessar o
“Espaço do Técnico Industrial” ou o banner "Atualização Cadastral" no
site www.crtrn.org.br.
 

      Quem estiver em dúvida de como se cadastrar, emitir TRT ou boleto,
pode consultar os manuais disponíveis no site ou entrar em contato por
um de nossos canais de atendimento.



Acesse:

facebook.com.br/crtrn

instagram.com/crt.rn

O CRT-RN ESTÁ NAS REDES!

   Além de ficar por dentro das novidades do CRT-RN nas redes
sociais, o técnico industrial do Rio Grande do Norte agora pode
ser atendido por meio do aplicativo de mensagens Whatsapp.
 

   A ferramenta está habilitada para responder às perguntas
mais frequentes durante o funcionamento dos demais canais. 
Fique de olho nos horários: de segunda a sexta das 8h às 17h.

Conheça nossas redes sociais, curta, compartilhe e interaja conosco!

(84) 99670-9735(84) 99670-9735
Seg-Sex das 8h às 17h

Atendimento por
Whatsapp



ATENDIMENTO

Confira estas e
outras matérias

completas no site:

crtrn.org.br

atendimento@crtrn.org.br

Rua Antídio de Azevedo, 106
Lagoa Nova, Natal-RN

 

Seg-Sex das 08h às 17h

 

(84) 3012-6007       99670-9735


