
 

Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia 

RESOLUÇÃO CONTER N 09, DE 03 DE DEZEMBRO DE 1989. 

EMENTA: Regula a inscrição nos Conse 

lhos Regionais de 	Tecnicos 

em Radiologia e dá nova rede 

ção à Resolução CONTER n2 22, 

de 29 de maio de 1988. 

O Conselho Nacional de Tecnicos em Radiologia, no uso 
das atribuiçOes legais e regimentais e, 

Considerando a decisão do Plenário em sua 62 	Reunião 

Plenária Extraordinária, 122  Sessão, realizada no dia 03 de 

dezembro de 1989, 

RESOLVE: 

A Resolução CONTER n2  22, de 29 de maio de 

1988, terá a seguinte redação: 

Art. 1° - Os profissionais que compravadamente executam as 

tarefas inerentes ao Tecnico em Radiologia antes 

da regulamentação da profissão do Tecnico em Ra 

diologia (Lei n2  7.394, de 29 de outubro 	de 

1985), serão acolhidos pelos Conselhos Regionais, 

que lhes darão o competente registro. 

Paragrafo Único - Considera-se 	o documento de Comprova 
, 

_ 
ção da atividade . 	itro em Carteira Profis 

sional; nome 	rgo; portaria colocando 

à dispos a9Ç er ço de Radiologia; ordem do 
. 	._ 

dia; 	 O os os documentos dos rgaos da 

Admini 	Pública. 
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Art. 22  - Os possuidores de diplomas registrados no MEC ou 

Órgão competente, com: a) 22  grau 	profissionali 

zante de Técnico em Radiologia, diplomado ate 	a 

data de 29 de maio de 1988; h) supletivo em esco 

las profissionalizantes, curso regular, diplomado 

ate 29 de maio de 1988; c) prova de suplencia pro 

fissionalizante, elaborada pela Secretaria de Edu 

cação dos Estados, diplomado ate 29 de maio 	de 

1988, terão direito a registro nos Conselhos 	Re 

gionais. 

Art. 32  - Fica garantido o direito a registro nos Conselhos 

Regionais aos Operadores de Raios X, devidamente 

registrados na Delegacia do Trabalho ou no Servi-

ço de Fiscalização de Medicina e Farmácia, pelas 

Secretarias de Saóde dos Estados, pelas 	Secreta 

rias de Educaçao dos Estados e pelo NEC, indepen- 

dente do grau de escolaridade, desde que 	tenham 

sido diplomados pelas escolas ate a data de 16 de 

junho de 1986 e registrados nestes Órgãos ate o 

dia 29 de maio de 1988. 

12  - Os que não registraram estes certificados e diplo 

mas ate 29 de maio de 1988, na DRT, no Serviço de 

Fiscalização de Medicina e Farmácia, Secretarias 

de Saúde dos Estados, Secretarias de Educação dos 

Estados e pelo NEC, deverão se orientar junto aos 

Conselhos Regionais de Técnicos em 	Radiologia 

quanto aos procedimentos e exigencia para inscri- 

ção. 
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§ 2° - A exigencia a que se refere 

siste no seguinte: deverá a 

certificado ou diploma, que 

na DRT, ou, SFMF ou, SSE ou, Secretaria de Educa-

ou no MEC, remeter ao Conselho Regional os do 

cumentos escolares comprobatOrios da freqüencia e 

aprovação do curso, alem da publicação da 	lista 

gem dos aprovados no Diário Oficial. 

Art. O - Os profissionais que não possuirem diplomas 	
ou 

certificados mas que estejam registrados na DIMED , 

ate a data de 29 de outubro de 1985, poderão ma 

tricular-se nas escolas reconhecidas na categoria 

de ouvinte, recebendo ao terminar o curso, certi-

ficado de presença, observadas as exigencias regu 

lamentares das Escolas de Radiologia. 

Art. 52  - Os profissionais que comprovarem a execução 
	de 

funçOes pertinentes à Camara Clara e Escura terão 

direito somente à inscrição como Auxiliar de Ra 

diologia no Conselho Regional de Técnicos em Ra 

diologia. 

§ 12  - Será comprovante do exercício da profissão de Au 

xiliar de Camara Clara e Escura a Carteira Profis 

sional registrada com a função ou, declaração de 

Órgãos PUblicos ou, certificados ou, diplomas de , - 

cursos de Auxiliar de Cãmara Clara e Escura. 
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§ 22  

Art. 62  

Art. 72  

- O Auxiliar de Câmara Clara e Escura, ao se insere 

ver estará apto a executar somente as atribuiçOes 
- 

inerentes a Câmara Clara e Escura. 

- Esta Resolução entrará em vigor na data de sua pu 

blicação no Diário Oficial da União. 

- Revogam-se as disposiçOes em contrário. 
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NER JALNE DE MORAIS / EVARISTO DA/COS A MAIA 

nselheiro-Presidente 	Conselheiro-Secretário 
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