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Ofício CONTER n.º 2177/2019 

Brasília, 11 de outubro de 2019 

 
À Senhora 
LUCIANA DE SOUZA PINTO ALVARENGA ROSSI 
Diretora Executiva do Centro Nacional de Recursos Humanos  
da Associação das Pioneiras Sociais 
Edifício Venâncio 3, 1, CLS 302 
Asa Sul, Brasília-DF 
 

Assunto: Solicita a retificação de edital do Processo Seletivo nº 12/2019 

 

Prezada Senhora, 

 

O Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (CONTER), autarquia pública 

federal, criada pela Lei n.º 7.394/85 e regulamentada pelo Decreto n.º 92.790/86, 

responsável por orientar, normatizar e fiscalizar o exercício profissional das técnicas 

radiológicas em todo o território nacional, solicita à Vossa Senhoria a retificação do 

Processo Seletivo nº 12/2019, no sentido de permitir que tecnólogos e técnicos em 

radiologia formados e legalmente habilitados possam concorrer às vagas oferecidas na 

área da Ressonância Magnética, ao passo que a legislação em vigor não somente 

permite, como também assegura esse direito aos profissionais.   

O tecnólogo é profissional de nível superior com habilitação plena para o 

exercício das técnicas radiológicas, inclusive no segmento da Ressonância Magnética. As 

prerrogativas profissionais da categoria estão registradas sob o n.º 324120, na 

Classificação Brasileira de Ocupações (CBO). No Brasil, atualmente, temos 13.193 

profissionais deste nível, formados e legalmente habilitados para o exercício da profissão 

nos diferentes setores da economia. Não obstante, parte considerável desses 
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profissionais, além da formação tecnológica, possuem ainda pós-graduação, 

principalmente, nas áreas de RM, Tomografia Computadorizada e Radioterapia.  

Profissionais das técnicas radiológicas de nível médio, com a devida 

especialização e preenchimento dos demais requisitos estabelecidos em edital, também 

possuem competência e direito de concorrer às vagas. Atualmente, existem 104.360 

técnicos em radiologia no país, a maioria com habilitação em radiodiagnóstico e parcela 

considerável com comprovada experiência e qualificação para o segmento da 

Ressonância Magnética.  

Portanto, existe grande oferta de material humano para conferir ainda mais 

qualidade ao processo seletivo em epígrafe, além de ampliar a competitividade 

resguardando os princípios constitucionais da legalidade e isonomia. 

Entendemos e respeitamos a autonomia da instituição para estabelecer as 

regras e condições para o recrutamento de recursos humanos. Entretanto, sustentamos 

esse pedido por entender que se trata de uma questão de justiça social. Os profissionais 

que estudaram e se especializaram com o sonho de trabalhar na Rede SARAH não podem 

ser excluídos do certame sem ao menos a chance de tentar. Sendo assim, solicitamos 

encarecidamente à Vossa Senhoria o acolhimento da nossa objeção e nos colocamos à 

disposição para o que for necessário.    

Agradeço a atenção e reitero protestos de elevada estima e consideração. 

Atenciosamente, 

 

 


