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ADVOGADO 
REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Direito, 
fornecido por instituição de ensino credenciada pelo órgão competente e registro na Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB). 
DESCRI ÇÃO RESUMI DA: Prestar assistência jurídica à Presidência, Diretoria, Câmaras, Comissões, público interno 
e externo, em todos os assuntos de interesse do CREA-DF. Analisar processos e decisões garantindo que todos os 
procedimentos sejam realizados nos prazos estabelecidos e de acordo com os princípios e normas da Legislação 
vigente.  

ENGENHEIRO 
REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em  
Engenharia  fornecido por instituição de ensino credenciada pelo órgão competente e registro no CREA. 
DESCRIÇÃO  RESUMIDA: Prestar assessoria às Câmaras Especializadas, Presidência, Plenário, Diretoria e público 
externo, a partir da análise de processos e documentos em geral. Conforme art.77 da Lei 5.194, quando designado 
pela Presidência, realizar fiscalização de obras, empresas, propriedades rurais e atividades de interesse do CREA-DF.  

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
REQUISITOS: Ensino Médio Completo 
DESCRI ÇÃO RESUMI DA: Atuar nas diversas áreas da organização, sendo responsável pela execução dos serviços 
de apoio administrativo, visando o cumprimento dos objetivos institucionais.  

ASSISTENTE TÉCNICO 
REQUISITOS: Ensino Médio com Curso Técnico Profissionalizante do Sistema CONFEA e registro no CREA. 
DESCRI ÇÃO RESUMI DA: Prestar apoio técnico às diversas áreas do CREA, Câmaras Especializadas, Presidência, 
Plenário, Diretoria e público externo, a partir da análise de processos e documentos em geral. Conforme art.77 da Lei 
5.194, quando designado pela Presidência, realizar fiscalização de obras, empresas, propriedades rurais  
e atividades de interesse do CREA-DF.  

TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
REQUISITOS: Ensino Médio com Curso Técnico Profissionalizante em Contabilidade e registro no Conselho Regional 
de Contabilidade. 
DESCRI ÇÃO RESUMI DA: Efetuar a classificação e o registro contábil, bem como a elaboração de demonstrativos, 
balanços e balancetes.  

TÉCNICO EM INFORMÁTICA 
REQUISITOS: Ensino Médio Completo 
DESCRIÇÃO RESUMIDA: Implantar, testar e realizar manutenção em equipamentos e sistemas de informações do 
CREA-DF.  


