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Por Manoel Jusselino de Almeida e Silva, Diretor de Fiscalização e 
Normas                          

Minha jornada como Técnico Industrial
Como profissional Técnico Industrial em Edificações, só tenho a 
agradecer e enaltecer essa profissão. Tudo o que tenho hoje, veio 
dessa formação. Sinto-me recompensado financeiramente e 
profissionalmente. Posso dizer que conquistei e me realizei, 
tenho o reconhecimento e o respeito de todos em qualquer 
ambiente. Na nossa história constam fatos que marcaram e 
contribuíram para o engrandecimento dos técnicos. Tive a honra 
e o prazer de ter contribuído, em 14/08/1984, com a fundação da 
Associação Profissional dos Técnicos Industrias do RN (APROTIRN). Mais adiante, em 24 de agosto de 
1993, transformada em Sindicato dos Técnicos Industriais do RN (SINTEC/RN) melhorando a 
representação e fortalecimento, con nuamos na luta e vendo a necessidade de qualificação e 
independência, em 26/03/2018 ajudamos no que considero a maior conquista para os Técnicos, sendo 
fruto de muita luta e esforço: a criação do Conselho Federal dos Técnicos Industrias e seus regionais 
(CFT/CRT’s), de acordo com a lei 13.639, de 26 de Março de 2018.  Dentro desses momentos, es ve a 
frente do SINTEC-RN, com dois mandatos de Presidente e dois como Conselheiro Fiscal; na Federação 
Nacional dos Técnicos (FENTEC) também no cargo de tular de conselheiro fiscal e da mesma forma, por 
dois mandatos. E no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), atuei como Conselheiro 

tular nas Câmaras de Engenharia Civil e Arquitetura, ambas por dois mandatos, sendo conduzido às 
Diretorias: Financeira, administra va e, por vezes, à Presidente interino, subs tuindo o tular em suas 
ausências. Representei a categoria, em eventos como: Semanas de Engenharia (evento que acontece 
anualmente); Congressos Nacionais (acontece a cada dois anos em cidades diferentes). Todos 
organizados pelo sistema CONFEA/CREA. Atuei ainda na qualidade de Técnico como delegado, em 
congressos do Sistema. Na FENTEC, nos eventos no âmbito nacional e internacional. Já no CRT-RN, atuo 
como Diretor de Fiscalização e Normas e par cipo de eventos de cunho Nacional e Regional. Ser Técnico 
Industrial é mais que ter uma profissão, é sen r que o o cio aprendido vai além, principalmente após 
vivenciar que durante o momento mais delicado vivido pela humanidade, que foi a pandemia, a categoria 
não parou. É saber que a sociedade pode contar com nossa força de trabalho nas mais diversas 
modalidades. E ainda mais, sen r que somos importantes e que fazemos a diferença todos os dias.
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CRT-RN participa da Abertura da Semana do Técnico 
Industrial em Brasília

O CRT-RN par cipou no dia 20 
de setembro, da cerimônia 
de abertura da semana do 

Té cn ico  I nd ust r ia l  2 0 21 ,  qu e 
aconteceu em Brasília. Na ocasião, 
es veram presentes: o Presidente do 
CRT-RN, Jerônimo Andrade; o Diretor 
Financeiro, Idalmo César de Freitas 
Pinto; o Diretor Administra vo, José 
Nelson Tinoco de Souza; o Diretor de 
Fiscalização e Normas, Manoel 
Jusselino de Almeida e Silva. Além 
dos Conselheiros: Adeilson Miguel 

CRT-RN participa da 15ª Reunião do Fórum de Presidentes 
CFT e CRT´s

Em 22 de setembro, o CRT-RN par cipou da 15ª Reunião do Fórum de Presidentes CFT e CRTs, em Brasília, 
sendo representado pelo Presidente Jerônimo Andrade. A mesma integrou a programação da Semana do 
Técnico Industrial 2021 organizada pelo Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT). Na ocasião foram 

tratados os temas colocados em pauta, como por exemplo: projeto de criação da caixa de assistência dos 
profissionais técnicos; Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD); questões rela vas sobre o site e e-mail; a 
Campanha Nacional de valorização do Técnico Industrial; entre outros assuntos per nentes.

da Fonseca; Jasiel Jacob de Medeiros; Mauricio Pereira Novaes; Nestor Dantas de Lucena Júnior e a Assessora de 
Comunicação, Rozana Ferreira. A programação contou com a palestra do Ministro de Estado da Educação, Milton 
Ribeiro e do Deputado Federal Giovani Cherini, que é considerado o Patrono dos Técnicos. Compondo da mesa de 
autoridades estavam: o Presidente do CFT, Wilson Wanderlei Vieira (com a Diretoria Execu va do CFT); também: o 
Secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, Tomás Santa’Ana; o Coordenador 
Geral da Promoção da Ciência do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), Dr. Roberto Machado de 
Freitas, representando o Ministro do Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações Marcos Pontes, e a Reitora do IFB-
Ins tuto Federal de Brasília, Luciana Miyoto Massukado. O dia 23 de setembro além de ser o Dia do Técnico 
Industrial passa também a ser “Dia Nacional da Educação Profissional Tecnológica (EPT)”, conforme a Lei 14.139, de 
16 de abril de 2021. A Semana do Técnico Industrial 2021 seguiu até o dia 23 com diversas palestras, o Encontro 
Setorial das Comissões Permanentes CFT e CRTs; o Encontro de contadores CFT e CRTs e 15ª Reunião do Fórum de 
Presidentes CFT e CRTs, finalizando com o Momento Técnico Industrial.



CRT-RN realiza Processo Seletivo com vagas 
para Natal e Mossoró

O Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Rio Grande do Norte (CRT-RN) realiza Processo Sele vo para 
provimento de vagas e formação de cadastro reserva para cargos de nível médio e de nível técnico, com 
vagas para as cidades de Natal e Mossoró. Serão ofertadas as seguintes vagas:

Para o cargo de nível médio: Agente administra vo
Para o cargo de nível técnico: Agente de Fiscalização

A s  i n s c r i ç õ e s  s e r ã o  a d m i d a s  e x c l u s i v a m e n t e  v i a  i n t e r n e t ,  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 
h p://www.quadrix.org.br/todos-os-concursos/inscricoes-abertas/crtrn2021.aspx, entre 10 horas do dia 28 de 
setembro de 2021 e 23 horas e 59 minutos do dia 08 de novembro de 2021, observado o horário oficial de 
Brasília/DF.
A Taxa de inscrição é de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) para o cargo de Nível Médio e R$ 58,00 (cinquenta e oito 
reais) para os cargos de Nível Técnico.


