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TÍTULO I 

Da Jurisdição e Finalidade 

 

Art. 1º. O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac, Administração Regional (AR) do 

Distrito Federal, instituição de direito privado, com sede e foro em Brasília, Distrito Federal, 

organizado e dirigido pela Federação do Comércio de Bens e Serviços do Distrito Federal – 

Fecomércio-DF – tem por finalidades: 

I. realizar, em unidades educacionais, instaladas e mantidas pela Instituição, ou sob forma de 

cooperação, a aprendizagem comercial a que estão obrigadas as empresas de categorias 

econômicas sob sua jurisdição, nos termos do disposto na Constituição Federal e em lei; 

II. orientar, na execução da aprendizagem metódica, as empresas detentoras dessa 

prerrogativa legal; 

III. organizar e manter a oferta de cursos e programas de: 

a) formação inicial e continuada ou qualificação profissional;  

b) de educação profissional técnica de nível médio; 

c) de graduação e pós-graduação, conforme legislação vigente;  

IV. promover a divulgação de novos métodos e técnicas de comercialização e de prestação de 

serviços, assistindo, dessa forma, aos colaboradores por meio da elaboração e execução 

de programas de Educação Profissional nos níveis de aperfeiçoamento, atualização e 

especialização; 

V. assistir, na medida de suas disponibilidades técnicas e financeiras, as empresas comerciais 

e de prestação de serviços, no recrutamento, seleção e enquadramento de seu pessoal; 

VI. colaborar na obra de difusão e aperfeiçoamento da Educação Profissional para o comércio 

de bens, serviços e turismo e da Educação Superior imediata que com ele se relacionar 

diretamente. 

 

Art. 2º. O Departamento Regional, com jurisdição em todo o Distrito Federal, é o órgão executivo 

da Administração Regional, a cujo Conselho Regional está subordinado. 

 

Art. 3º.  A Direção incumbe a um Diretor Regional, nomeado pelo Presidente do Conselho 

Regional, devendo sua escolha recair em pessoa de nacionalidade brasileira, escolaridade de nível 

superior, comprovada idoneidade e experiência nas atividades relacionadas com o ensino. 

 § 1º O cargo de Diretor Regional é de confiança do Presidente do Conselho Regional e é 

incompatível com o exercício de mandato em entidade sindical ou civil do comércio de bens, 

serviços e turismo. 

 § 2º A dispensa do Diretor Regional, mesmo quando voluntária, impõe a esse a obrigação 

de apresentar, ao Conselho Regional, relatório administrativo e financeiro dos meses decorridos 

desde o primeiro dia do exercício em curso. 
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TÍTULO II 

Da Estrutura Organizacional 

Art. 4º. A estrutura organizacional da Administração Regional do Distrito Federal (AR/DF) é 

representada no organograma anexo, que passa a fazer parte integrante deste Regimento Interno. 

 

Art. 5º.  São elementos básicos componentes da estrutura organizacional da Administração 

Regional (AR): 

I. Conselho Regional (CR) – órgão deliberativo; 

II. Departamento Regional (DR) – órgão executivo; 

III. Unidades Operativas (UO) – unidades executoras. 

 

Art. 6º.  São os seguintes os níveis hierárquicos da Administração Regional: 

I. Presidente do Conselho Regional; 

II. Diretor Regional; 

III. Gerente de Divisão; 

IV. Diretor da Faculdade Senac-DF, Gerente de Centro de Educação Profissional, Chefe da 

Assessoria Jurídica, Chefe da Assessoria de Planejamento e Estudos, Chefe da 

Controladoria e Chefe de Gabinete; 

V. Diretor Administrativo da Faculdade Senac-DF, Diretor Acadêmico da Faculdade Senac-DF, 

Coordenador de Núcleo, Editor-chefe, Livreiro-chefe, Ouvidor-geral, Subgerente de Centro 

de Educação Profissional, Chefe da Assessoria de Sustentabilidade Socioambiental e Chefe 

da Assessoria de Comunicação e Marketing; 

 

Art. 7º.  São os seguintes os critérios de departamentalização por função: 

I. a relação hierárquica entre superior e subordinado, obedecendo aos níveis estabelecidos no 

art. 6º deste Regimento Interno; 

II. o funcionamento da Instituição de forma sistêmica, considerando-se, nesse contexto, o 

desenvolvimento dos processos como forma de otimizar e viabilizar os diversos projetos e 

atividades; 

III. constitui-se em norma básica de procedimento a sistemática delegação de poderes 

específicos, com a correspondente responsabilidade e a colaboração permanente e direta 

entre os órgãos, especialmente por se completarem em seus interesses e objetivos. 

 

 Parágrafo único. Todos os órgãos do Senac-DF possuem competência de estabelecer a 

organização do trabalho necessária ao bom desempenho das atividades da Administração 

Regional, observando: 

I. a escala hierárquica;  

II. as atribuições específicas de pessoal; 

III. e outras disposições disciplinadas neste Regimento Interno, no Plano de Cargos e 

Salários, Regulamento de Pessoal e demais orientações normativas pertinentes. 

 



 
 

 

3 

 

TÍTULO III 

Da Competência dos Órgãos e Unidades 

Capítulo I 

Do Conselho Regional 

 
Art. 8º.  O Conselho Regional (CR) é o órgão deliberativo da Administração Regional, e tem suas 

competências estabelecidas no art. 21 da Resolução Senac nº 855/2007 e no art. 25 do Decreto nº 

61.843, de 05 de dezembro de 1967. 

 

Da Presidência do Conselho Regional 

 

Art. 10. A Presidência do Conselho Regional cabe ao Presidente da Federação do Comércio do 

Distrito Federal – Fecomércio-DF. 

 

 §1º As competências do Presidente do Conselho Regional são as estabelecidas no inciso II 

do art. 24 da Resolução Senac nº 855/2007 e no art. 28, inciso II do Decreto nº 61.843, de 05 de 

dezembro de 1967. 

 §2º O Presidente do Conselho Regional contará com uma Assessoria específica para apoiá-

lo no desempenho das suas competências. 

 §3º O Presidente do Conselho Regional contará com um gabinete para apoiá-lo no 

desempenho de suas competências. 

 

Do Gabinete da Presidência 

 

Art. 11. Ao Gabinete da Presidência compete: 

I. receber e encaminhar os processos e demais expedientes submetidos à deliberação ou 

para assinatura do Presidente do Conselho Regional; 

II. manter e atualizar o arquivo geral de correspondências e de documentos formais do 

Presidente do Conselho Regional; 

III. organizar e manter em dia a agenda de compromissos do Presidente do Conselho Regional; 

IV. atender e encaminhar pessoas que solicitam audiência com o Presidente do Conselho 

Regional, prestando-lhes, quando for o caso, as necessárias informações; 

V. coordenar o agendamento de reuniões, encontros e despachos do Presidente do Conselho 

Regional, com os Assessores, Diretor Regional do Senac e Conselheiros; 

VI. supervisionar e acompanhar as providências necessárias à preparação e realização de 

reuniões do Conselho Regional; 

VII. secretariar as reuniões do Conselho Regional; 

VIII. incumbir-se, por determinação do Presidente do Conselho Regional, de quaisquer outras 

atribuições que, pela sua natureza, possam incluir-se em sua esfera de trabalho. 

 

Da Assessoria da Presidência 
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Art. 12. A Assessoria da Presidência tem por finalidade assegurar o apoio técnico, administrativo e 

operacional ao Presidente do Conselho Regional, no desenvolvimento de suas atribuições. 

 

Da Assessoria de Comunicação e Marketing 

 

Art. 13. A Assessoria de Comunicação e Marketing, subordinada à Presidência do Conselho 

Regional, tem por finalidade: 

I. assistir o Presidente do Conselho Regional nos assuntos relacionados com a comunicação 

social; 

II. definir, em conjunto com a Presidência, as diretrizes de comunicação do Departamento 

Regional; 

III. elaborar e executar a programação de marketing e comunicação social do Senac-DF; 

IV. difundir informações sobre as realizações do Departamento Regional; 

V. promover a publicação, a divulgação e o acompanhamento das matérias de interesse do 

Departamento Regional; 

VI. planejar e supervisionar o desenvolvimento e a execução de peças de divulgação do 

Departamento Regional; 

VII. manter o relacionamento institucional com órgãos governamentais e entidades particulares 

de interesse das atividades de comunicação social nas áreas de atuação do Senac; 

VIII. identificar e operacionalizar novos canais de comunicação com a clientela e a sociedade, 

com objetivo de estreitar o relacionamento institucional; 

IX. planejar, acompanhar e executar a realização e a promoção de eventos do Departamento 

Regional, executando ações de relacionamento com o cliente; 

X. supervisionar e acompanhar o serviço de cerimonial do Senac-DF, no que se refere à 

organização e à promoção de eventos do Departamento Regional; 

XI. planejar e acompanhar a distribuição de material institucional do Senac-DF nos eventos; 

XII. acompanhar as atividades sociais e os eventos promovidos pelo Departamento Regional, 

coordenando a execução de ações para aproximar a Instituição do seu público; 

XIII. assegurar a cobertura jornalística e fotográfica, de eventos e atividades do Senac-DF; 

XIV. supervisionar e coordenar a utilização das identidades visuais da Instituição; 

XV. apresentar o levantamento físico periódico dos bens patrimoniais do órgão, de 

responsabilidade do gestor; 

XVI. participar da elaboração do Plano de Trabalho Anual, do Orçamento-programa e de suas 

retificações e do Relatório de Gestão da Administração Regional. 

 

Da Ouvidoria 

 

Art. 14. À Ouvidoria compete: 

I. receber e apurar reclamações, denúncias ou críticas e dar encaminhamento a pedidos de 

informações, sugestões e elogios apresentados por clientes e colaboradores; 

II. recomendar a anulação ou a correção de atos praticados em desconformidade com a 

legislação ou com as regras da boa administração; 
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III. sugerir a adoção de medidas visando o aperfeiçoamento e o bom funcionamento da 

Instituição; 

IV. apresentar e divulgar relatórios mensais e anuais das atividades da Ouvidoria; 

V. encaminhar as questões e as sugestões recebidas à Direção Regional e aos responsáveis 

pelas áreas competentes, acompanhando a sua apreciação e desdobramentos, 

recomendando, quando for o caso, o encaminhamento ao Presidente do Conselho 

Regional; 

VI. planejar e coordenar as atividades relativas ao Tele Senac, garantindo a eficiência da 

prestação de informações ao cliente e o atendimento a todas as solicitações do público 

externo feitas a esse serviço; 

VII. apresentar o levantamento físico periódico dos bens patrimoniais do órgão, de 

responsabilidade do gestor; 

VIII. implementar projetos, mediante parecer da Assessoria de Sustentabilidade Socioambiental, 

e executar ações com o objetivo de promover a cultura de Sustentabilidade Socioambiental 

nos órgãos sob sua gestão e, também, participar da elaboração do Plano de 

Sustentabilidade coordenada pela ASA; 

IX. participar da elaboração do Plano de Trabalho Anual, do Orçamento-programa e de suas 

retificações e do Relatório de Gestão da Administração Regional. 

 

 

Capítulo II 

Do Departamento Regional 
 

Art. 15. O Departamento Regional (DR), órgão executivo da Administração Regional com jurisdição 

em todo o Distrito Federal, subordinado ao Conselho Regional tem suas competências 

estabelecidas pelo art. 26 do Decreto nº 61.843, de 05 de dezembro de 1967 e pela Resolução 

Senac nº 855/2007. 

 

Art. 16. As atribuições do Diretor Regional são as previstas no Art. 78 deste Regimento.  

 

Art. 17. Como apoio às suas atividades, o Diretor Regional contará com um Gabinete e com a 

Assessoria da Direção Regional, a Controladoria, a Assessoria de Sustentabilidade 

Socioambiental, a Assessoria de Planejamento e Estudos e a Assessoria Jurídica. 

 

Da Direção Regional 

 

Seção I 

Dos Órgãos de Assistência Direta e Imediata à Direção Regional 

Do Gabinete da Direção Regional 
  

Art. 18. Ao Gabinete da Direção Regional compete: 

I. receber, estudar, revisar e encaminhar os processos e demais expedientes submetidos à 

deliberação ou para assinatura do Diretor Regional; 
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II. manter e atualizar o arquivo geral de correspondências e de documentos formais da Direção 

Regional; 

III. organizar e manter em dia a agenda de compromissos do Diretor Regional; 

IV. atender e encaminhar pessoas que solicitam audiência com o Diretor Regional, prestando-

lhes, quando for o caso, as necessárias informações; 

V. coordenar o agendamento de reuniões, encontros e despachos do Diretor Regional, com o 

Presidente do Conselho Regional e demais dirigentes; 

VI. convocar dirigentes, por determinação do Diretor Regional, para reuniões, encontros ou 

despachos; 

VII. participar de reuniões que tratem de assuntos da Direção Regional; 

VIII. representar o Diretor Regional sempre que necessário; 

IX. juntar toda a documentação necessária para agilizar as decisões do Diretor Regional; 

X. redigir ofícios, memorandos, ordens de serviços e outros documentos para assinatura do 

Diretor Regional; 

XI. incumbir-se, por determinação do Diretor Regional, de quaisquer outras atribuições que, 

pela sua natureza, possam incluir-se em sua esfera de trabalho; 

XII. providenciar a divulgação dos atos normativos do Diretor Regional; 

XIII. apresentar o levantamento físico periódico dos bens patrimoniais do órgão, de 

responsabilidade do gestor; 

XIV. implementar projetos, mediante parecer da Assessoria de Sustentabilidade Socioambiental, 

e executar ações com o objetivo de promover a cultura de Sustentabilidade Socioambiental 

nos órgãos sob sua gestão e, também, participar da elaboração do Plano de 

Sustentabilidade coordenada pela ASA; 

XV. participar da elaboração do Plano de Trabalho Anual, do Orçamento-programa e de suas 

retificações e do Relatório de Gestão da Administração Regional. 

 

Da Assessoria da Direção Regional 
 

Art. 19. À Assessoria da Direção Regional compete: 

I. realizar estudos e pesquisas necessárias à constante atualização das informações sobre 

assuntos pertinentes à Administração Regional; 

II. participar das reuniões técnicas e administrativas, quando determinado pelo Diretor 

Regional; 

III. acompanhar o desenvolvimento de ações sociocomunitárias no âmbito do Departamento 

Regional; 

IV. executar, por determinação do Diretor Regional, quaisquer outras atribuições que, pela 

natureza, possam incluir-se em sua esfera de trabalho; 

V. participar da elaboração do Plano de Trabalho Anual, do Orçamento-programa e de suas 

retificações e do Relatório de Gestão da Administração Regional. 

 

Da Controladoria 

 

Art. 20. Cabe à Controladoria – CTL – supervisionar, acompanhar e orientar as Divisões e os 

demais órgãos do Senac-DF, por meio de processos educativos, mediante comunicação formal, 
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nos aspectos referentes à Educação Profissional, processos e procedimentos administrativos, 

finanças e orçamento, patrimônio, pessoal, manutenção, segurança, competindo-lhe: 

I. pronunciar-se, conclusivamente, sobre documentos de gestão, compreendendo: 

a. Plano Estratégico e seus realinhamentos; 

b. Plano de Trabalho Anual da Administração Regional; 

c. Regimento Interno;  

d. Orçamento-programa e suas retificações; 

e. Prestação de Contas Anual;  

f. Relatório de Gestão;  

g. Balancetes mensais; 

h. Proposta Pedagógica e suas alterações; 

i. Calendário escolar, Regimento Escolar e suas alterações; 

j. Resultados de comissões de sindicância; 

k. Processos de licitação; 

l. Inventários patrimoniais e outros documentos de gestão, por determinação do 

Diretor Regional. 

II. propor, aos órgãos competentes do Senac-DF, alternativas aos processos, procedimentos e 

normas vigentes nas Unidades do Senac-DF; 

III. realizar estudos e pesquisas relativos a processos, procedimentos e normas, propondo 

implantação aos órgãos competentes do Senac-DF; 

IV. subsidiar, acompanhar e prestar informações às auditorias do Conselho Fiscal do Senac e 

do Governo Federal, requerendo dos responsáveis das divisões, os dados e as informações 

que julgar necessárias; 

V. assessorar o Diretor Regional com informações e dados gerenciais das Unidades do Senac-

DF, bem como de órgãos externos; 

VI. apresentar o levantamento físico periódico dos bens patrimoniais do órgão, de 

responsabilidade do gestor; 

VII. implementar projetos, mediante parecer da Assessoria de Sustentabilidade Socioambiental, 

e executar ações com o objetivo de promover a cultura de Sustentabilidade Socioambiental 

nos órgãos sob sua gestão e, também, participar da elaboração do Plano de 

Sustentabilidade coordenada pela ASA; 

VIII. participar da elaboração do Plano de Trabalho Anual, do Orçamento-programa e de suas 

retificações e do Relatório de Gestão da Administração Regional. 

 

 

Da Assessoria de Sustentabilidade Socioambiental 

 

Art. 21. A Assessoria de Sustentabilidade Socioambiental – ASA – possui a finalidade de promover 

o desenvolvimento da consciência da sustentabilidade socioambiental no âmbito da Instituição, 

competindo-lhe: 

I. elaborar, anualmente, o Plano de Sustentabilidade Socioambiental, com o objetivo de 

promover, junto aos colaboradores, corpo docente e discente do Senac-DF, e instituições 

parceiras, novos comportamentos e atitudes em relação a questões ambientais, cidadania e ações 

de inclusão social no ambiente de trabalho e educação; 
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II. propor, analisar e acompanhar as atividades do Plano de Sustentabilidade Socioambiental, 

sugerindo ações e realizando diagnósticos nas Unidades do Senac-DF; 

III. emitir parecer de viabilidade de projetos de sustentabilidade, de acessibilidade e de inclusão 

social oriundos dos diversos órgãos; 

IV. emitir pareceres no âmbito da sustentabilidade nos processos de compras e licitações; 

V. apoiar o desenvolvimento de programas e projetos especiais destinados às pessoas com 

deficiência e às pessoas em situação de risco social;  

VI. encaminhar para o mercado de trabalho, de acordo com os programas específicos e 

mediante solicitação das empresas, o aluno concluinte do Senac-DF; 

VII. coordenar o levantamento físico periódico dos bens patrimoniais do órgão, de 

responsabilidade do gestor; 

VIII. participar da elaboração do Plano de Trabalho Anual, do Orçamento-programa e de suas 

retificações e do Relatório de Gestão da Administração Regional. 

 

Da Assessoria Jurídica 

 

Art. 22. A Assessoria Jurídica – ASJ – possui como finalidade precípua, prestar assessoramento e 

apoio jurídico ao Departamento Regional, em ações de seu interesse, tanto nos aspectos 

preventivos quanto na administração do contencioso, sugerindo medidas a tomar, visando 

resguardar os interesses e dar segurança jurídica aos atos e decisões da Direção Regional do 

Senac-DF, competindo-lhe: 

I. administrar o contencioso, em todas as instâncias, acompanhando os processos 

administrativos e judiciais, preparando recursos, impetrando mandados de segurança ou 

tomando as providências necessárias para garantir os direitos e interesses da Instituição; 

II. coordenar os escritórios terceirizados, acompanhando processos e dando toda a orientação 

necessária em cada caso; 

III. analisar todos os tipos de contratos firmados pelo Departamento Regional e avaliar os 

riscos envolvidos, visando garantir uma situação de segurança jurídica em todas as 

negociações e contratos firmados com terceiros; 

IV. orientar todas as Unidades do Senac-DF em questões relacionadas com a área jurídica, 

visando garantir que as decisões e procedimentos adotados estejam dentro da lei;  

V. acompanhar os processos licitatórios, tomando todas as providências necessárias para 

resguardar os interesses do Senac-DF, inclusive fazendo impugnações quando necessário; 

VI. contrapor procedimentos internos, com objetivos preventivos, visando manter as atividades 

da Instituição de acordo com a legislação e evitar prejuízos;  

VII. assessorar nas negociações para compra, venda e locação de imóveis, bem como as 

eventuais questões pertinentes; 

VIII. analisar as correspondências, contratos, convênios e demais documentos que envolvam 

aspectos jurídicos relevantes; 

IX. preparar defesas administrativas de cunho fiscal e trabalhista, junto aos órgãos envolvidos; 

X. apresentar o levantamento físico periódico dos bens patrimoniais do órgão, de 

responsabilidade do gestor; 

XI. implementar projetos, mediante parecer da Assessoria de Sustentabilidade Socioambiental, 

e executar ações com o objetivo de promover a cultura de Sustentabilidade Socioambiental 
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nos órgãos sob sua gestão e, também, participar da elaboração do Plano de 

Sustentabilidade coordenada pela ASA; 

XII. participar da elaboração do Plano de Trabalho Anual, do Orçamento-programa e de suas 

retificações e do Relatório de Gestão da Administração Regional. 

 

Da Assessoria de Planejamento e Estudos 

 

Art. 23. A Assessoria de Planejamento e Estudos – APE – possui a finalidade de assessorar a 

Direção Regional em atividades estratégicas, competindo-lhe: 

I. coordenar as atividades de desenvolvimento de programas e projetos relacionados ao 

desenvolvimento organizacional; 

II. coordenar as atividades relativas à elaboração, acompanhamento, execução  e avaliação do 

Planejamento Estratégico, do Plano de Trabalho Anual em todo o Departamento Regional; 

III. definir metodologias e ferramentas de mapeamento e gestão de processos, visando à 

obtenção de racionalização, eficiência, eficácia, uniformidade, melhoria contínua e 

cumprimento dos requisitos estabelecidos em cada processo; 

IV. definir metodologias e ferramentas de pesquisa, visando a obtenção de informações 

necessárias à tomada de decisões dos gestores; 

V. promover a cultura da Gestão de Processos por meio da sensibilização dos gestores, donos 

dos processos, multiplicadores e demais colaboradores do Senac-DF; 

VI. coordenar a elaboração do relatório de gestão que compõe a Prestação de Contas Anual e 

prestar informações ao Departamento Nacional para composição dos relatórios Geral e 

Social do Sistema Senac;  

VII. administrar os sistemas de informação e comunicação de dados corporativos e mantê-los 

atualizados, garantindo o perfeito funcionamento das atividades desenvolvidas com uso de 

meios eletrônicos de dados;  

VIII. apresentar o levantamento físico periódico dos bens patrimoniais do órgão, de 

responsabilidade do gestor; 

IX. implementar projetos, mediante parecer da Assessoria de Sustentabilidade Socioambiental, 

e executar ações com o objetivo de promover a cultura de Sustentabilidade Socioambiental 

nos órgãos sob sua gestão e, também, participar da elaboração do Plano de 

Sustentabilidade coordenada pela ASA. 

 

Art. 24. Integram a Assessoria de Planejamento e Estudos: 

I. A Coordenadoria de Tecnologia da Informação – CTI; 

II. A Coordenadoria de Produção e Gestão de Instrutores – CPG. 

Art. 25. Nos procedimentos de Planejamento, a Assessoria de Planejamento e Estudos tem como 

competências: 

I. promover a elaboração, atualização, monitoramento e controle da execução do Plano 

Estratégico e do Plano de Trabalho, orientando sobre a adequação das ações, projetos e 

outras iniciativas em relação ao alcance da visão de futuro definida para a Instituição; 

II. subsidiar a Direção Regional na formulação de políticas e diretrizes de desenvolvimento 

organizacional, consubstanciadas no plano estratégico da Instituição; 
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III. realizar estudos prospectivos e análise de cenários propondo ações de desenvolvimento 

que possam contribuir para a gestão estratégica do Senac-DF; 

IV. coordenar programas e projetos sistêmicos voltados para o desenvolvimento organizacional, 

para a inovação em gestão e outros que, pela natureza, possam incluir-se em sua esfera de 

trabalho; 

V. coordenar a coleta de informações gerenciais e a consolidação dos resultados setoriais  

para elaboração de relatórios periódicos de acompanhamento a serem encaminhados à 

Direção Regional e ao Departamento Nacional. 

VI. elaborar relatórios anuais de desempenho organizacional, orientados pelo 

acompanhamento dos indicadores estabelecidos para alcance dos objetivos, sugerindo 

ações e metas a serem alcançadas, tendo em vista os prazos previstos e a prioridade 

estabelecidos no Plano Estratégico; 

VII. atualizar os documentos internos de gestão, observando atos normativos referentes à 

estrutura organizacional, aos processos de trabalho, de planejamento e de 

acompanhamento do desempenho organizacional; 

VIII. consolidar o Relatório de Gestão da Administração Regional do Senac-DF, para 

encaminhamento à DAF, com a finalidade de compor a Prestação de Contas Anual da 

Administração Regional; 

IX. consolidar as informações a serem encaminhadas ao Departamento Nacional, para 

composição do Relatório Geral do Senac. 

Art. 26. Nos procedimentos de Gestão de Processos, a Assessoria de Planejamento e Estudos 

tem, ainda, como competências: 

I. mapear os processos apoiando seus donos na elaboração dos procedimentos operacionais; 

II. coordenar o processo de estabelecimento e avaliação dos indicadores de desempenho dos 

processos; 

III. coordenar e acompanhar a identificação de oportunidades de melhoria, a criação de planos 

de ação, bem como as propostas e a implantação das ações preventivas e corretivas nos 

processos; 

IV. normatizar e padronizar a documentação pertencente aos processos; 

V. coordenar e realizar a verificação de processos garantindo a conformidade e o alinhamento 

dos procedimentos estabelecidos com a prática.  

Art. 27. Nos procedimentos de Pesquisa, a Assessoria de Planejamento e Estudos tem, ainda, 

como competências: 

I. realizar, no âmbito do DF, o mapeamento da concorrência direta e indireta, apresentando 

estudo dos diferenciais competitivos; 

II. realizar registro sistemático de dados de mercado para elaboração da programação de 

oferta de cursos; 

III. elaborar pareceres técnicos, com base em levantamentos e pesquisas, para subsidiar a 

oferta de novos cursos alinhados ao mercado de trabalho; 
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Da Coordenadoria de Tecnologia da Informação 

 

Art. 28. À Coordenadoria de Tecnologia da Informação – CTI – compete: 

I. elaborar normas técnicas ligadas à Informática e as referentes à aquisição de hardware e 

software;  

II. coordenar e implementar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI, visando à 

eficiência e à eficácia dos processos administrativos que utilizem serviços de TIC;  

III. prestar assistência à área de Educação Profissional em assuntos relativos ao planejamento 

de novas programações de Informática;  

IV. propor mudanças de rotinas operacionais por meio de estudos sobre o tráfego de 

informações e uso de outros recursos computacionais;  

V. elaborar especificações técnicas de projetos que envolvam recursos computacionais;  

VI. realizar estudos e pesquisas necessárias à constante atualização dos sistemas corporativos 

do Senac-DF;  

VII. orientar, coordenar e distribuir os trabalhos de desenvolvimento e manutenção de todos os 

sistemas pertinentes à informática gerencial;  

VIII. executar os serviços de manutenção dos equipamentos de informática nas Unidades do 

Senac-DF;  

IX. coordenar o processo de manutenção de atualização do parque computacional, conforme 

os níveis de prioridade e a disponibilidade financeira da Instituição;  

X. propor ações de desenvolvimento da capacitação de colaboradores da Instituição na área 

de Informática;  

XI. gerenciar planos, projetos, redes e sistemas de informática;  

XII. participar da elaboração de convênios e outros instrumentos de parceria na área de 

informática;  

XIII. efetuar o suporte, e o atendimento de primeiro nível aos usuários do Senac-DF para 

utilização de sistemas e serviços de terceiros que utilizem recursos computacionais; 

XIV. servir como interlocutor no repasse das informações entre as áreas de negócio do Senac-

DF e os fornecedores de serviços e sistemas relacionados à área de TIC; 

XV. acompanhar a execução de serviços de TIC executados por terceiros; 

XVI. gerenciar e manter os serviços e sistemas em uso no Senac-DF; 

XVII. administrar e manter os recursos e ativos de rede de comunicação de dados; 

XVIII. manter em funcionamento os mecanismos de segurança da informação garantindo a 

segurança e a integridade das informações trafegadas na rede de dados do Senac-DF; 

XIX. monitorar a utilização dos recursos computacionais e acessos de rede no Senac-DF; 

XX. gerenciar o cumprimento dos acordos de nível de serviço contratados com os fornecedores 

de recursos computacionais; 

XXI. participar da elaboração do Plano de Trabalho Anual, do Orçamento-programa e de suas 

retificações e do Relatório de Gestão da Administração Regional. 

Da Coordenadoria de Produção e Gestão de Instrutores 

 

Art. 29. À Coordenadoria de Produção e Gestão de Instrutores – CPG –, sem prejuízo de outras 

atribuições previstas neste Regimento, compete:  
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I. realizar a abertura, encerramento e lançamento de cronogramas das turmas dos cursos 

oferecidos pelas Unidades Operativas no sistema educacional; 

II. cadastrar as turmas a serem ofertadas pelas Unidades Operativas no sistema corporativo; 

III. registrar a capacidade operativa, relativa aos espaços físicos e aos ambientes de 

aprendizagem das Unidades Operativas; 

IV. coordenar e realizar os ajustes necessários para a elaboração dos relatórios de produção 

do Departamento Regional com o apoio da CTI/APE; 

V. emitir  relatórios para tomada de decisões gerenciais; 

VI. orientar as Unidades Operativas quanto à alimentação pedagógica no sistema educacional; 

VII. executar a distribuição dos docentes para atendimento às demandas de programações nas 

Unidades Operativas, solicitando novas contratações, quando necessário; 

VIII. acompanhar a carga horária trabalhada pelos docentes, por meio dos registros nas 

Unidades, solicitando, quando for o caso, o desligamento daquele que se encontra em 

ociosidade; 

IX. controlar os períodos de férias de instrutores; 

X. manter atualizados os currículos dos instrutores. 

XI. participar da elaboração do Plano de Trabalho Anual, do Orçamento-programa e de suas 

retificações e do Relatório de Gestão da Administração Regional. 

Seção II 

Da Divisão de Educação Profissional 

 

Art. 30. A Divisão de Educação Profissional – DEP – incumbe, preferencialmente, a colaborador do 

Departamento Regional, com escolaridade de nível superior, ligada à área de Educação, designado 

pelo Presidente do Conselho Regional, por indicação do Diretor Regional.  

 

Art. 31. Compete à Divisão de Educação Profissional: 

I. estabelecer, juntamente com a Direção Regional, as estratégias e metas de Educação 

Profissional  que caracterizam os objetivos e as prioridades do Departamento Regional com 

base na realidade social e econômica do Distrito Federal; 

II. coordenar a política de Educação Profissional do Departamento Regional, propondo 

estudos de oportunidades e novas estratégias de ação e desenvolvimento; 

III. estabelecer a sistemática de planejamento, administração e coordenação da programação e 

do acompanhamento das atividades de Educação Profissional; 

IV. fornecer subsídios referentes à Educação Profissional para a elaboração do planejamento 

do Departamento Regional; 

V. consolidar e apresentar à Direção Regional relatórios de resultados, referentes à Educação 

Profissional; 

VI. encaminhar à Direção Regional, sistematicamente, informações sobre as atividades 

desenvolvidas nos Núcleos da Divisão, nos Centros de Educação Profissional e na 

Faculdade de Tecnologia Senac-DF; 

VII. apresentar previsão orçamentária que permita a realização das atividades dos Núcleos da 

Divisão e controlar a sua execução; 
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VIII. coordenar a elaboração do Plano Anual de Cursos (PCA),  com base nas orientações da 

Direção Regional, nas pesquisas de tendências do mercado profissional, nas pesquisas de 

comportamento do mercado das ofertas de cursos e nos relatórios das Unidades 

Operativas, do Núcleo de Negócios Estratégicos e da Ouvidoria; 

IX. coordenar a elaboração e a execução dos projetos especiais de Educação Profissional; 

X. propor e participar do processo de seleção e desenvolvimento dos recursos humanos da 

Divisão; 

XI. prestar assistência às ações de seleção de docentes, participando das avaliações práticas e 

emitindo pareceres técnicos para defesa em relação a recursos impetrados pelos 

candidatos, quando solicitado pelos órgãos responsáveis; 

XII. manter atualizadas as informações sobre a legislação educacional e profissional, zelando 

pela observância dos dispositivos legais e regulamentares de ensino; 

XIII. analisar as caracterizações ocupacionais, elaborando itinerários formativos, para definição 

da programação de Educação Profissional adequada aos diversos ramos do comércio de 

bens, serviços, turismo e saúde; 

XIV. prestar assistência à Direção Regional no acompanhamento de acordos, convênios e 

termos de cooperação firmados pela Instituição relativos à Educação Profissional; 

XV. promover estudos e ações de intensificação do relacionamento com os empresários do 

setor de serviços e comércio de bens e turismo e saúde, buscando atender às demandas de 

Educação Profissional para seus colaboradores; 

XVI. coordenar o planejamento da aquisição e da elaboração de recursos educacionais 

necessários ao desenvolvimento das ações de Educação Profissional, fornecendo 

orientações sobre a sua utilização; 

XVII. sugerir programações inovadoras de Educação Profissional, acompanhando a sua 

implantação e implementação; 

XVIII. coordenar o processo de adequação, criação e aprovação dos cursos de acordo com as 
diretrizes legais e institucionais do Departamento Regional e do Departamento Nacional, 
para encaminhamento aos órgãos competentes; 

XIX. assessorar a operacionalização das ações de Educação Profissional e Tecnológica da 

Faculdade de Tecnologia; 

XX. planejar, organizar, orientar e coordenar as ações de Educação Profissional por meio dos 

Centros de Educação Profissional – CEPs; 

XXI. mediar, orientar e supervisionar as relações dos Centros de Educação Profissional e da 

Faculdade de Tecnologia Senac-DF com as demais Divisões e respectivos Núcleos; 

XXII. participar do processo de divulgação dos produtos e da marca Senac; 

XXIII. supervisionar as ações de relacionamento com o cliente; 

XXIV. representar o Departamento Regional nos aspectos de sua área de atuação perante os 

órgãos, clientes, fóruns e correlatos; 

XXV. apresentar o levantamento físico periódico dos bens patrimoniais do órgão, de 

responsabilidade do gestor; 

XXVI. implementar projetos, mediante parecer da Assessoria de Sustentabilidade Socioambiental, 

e executar ações com o objetivo de promover a cultura de Sustentabilidade Socioambiental 

nos órgãos sob sua gestão e, também, participar da elaboração do Plano de 

Sustentabilidade coordenada pela ASA; 
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XXVII. participar da elaboração do Plano de Trabalho Anual, do Orçamento-programa e de suas 

retificações e do Relatório de Gestão da Administração Regional. 

 

Art. 32. Integram a Divisão de Educação Profissional;  

I. O Núcleo de Produtos e Processos Educacionais – NPE; 

II. O Núcleo de Programas e Projetos – NPP; 

III. O Núcleo de Negócios Estratégicos – NNE 

IV. Os Centros de Educação Profissional – CEPs; 

V. A Faculdade de Tecnologia Senac-DF – FAC. 

Art. 33. Sem prejuízo das atribuições específicas conferidas, os Núcleos que compõem a Divisão 

de Educação Profissional, possuem as seguintes atribuições comuns: 

I. atender às modalidades de Educação Profissional, observando as metodologias, presencial 

e à distância, no que concerne à área de atuação de cada Núcleo; 

II. participar da seleção de candidatos a instrutores e a técnicos na área de Educação 

Profissional, em conformidade com a natureza e a especificidade das competências a 

serem desenvolvidas pelo profissional a ser contratado; 

III. coordenar a elaboração de projetos executivos relacionados à Educação Profissional, bem 

como, participar da elaboração de convênios e outros instrumentos de formalização de 

parcerias, para o segmento do comércio de bens, serviços e turismo e saúde; 

IV. promover reuniões internas dos Núcleos e participar de eventos e reuniões, conforme 

determinação da DEP; 

V. promover reuniões para estudos voltados às áreas de conhecimento, visando ao 

desenvolvimento da equipe pedagógica do Departamento Regional; 

VI. propiciar ações de capacitação e desenvolvimento de docentes e técnicos, conforme 

necessidades identificadas e voltadas para o alcance dos objetivos da Educação 

Profissional; 

VII. propor e estimular eventos de enriquecimento curricular para o aluno, no intuito de 

aproximá-lo do mercado de trabalho; 

VIII. emitir pareceres ou relatórios periódicos de acordo com as diretrizes da Direção Regional e 

demais instâncias superiores; 

IX. participar da elaboração do Plano de Trabalho Anual, do Orçamento-programa e de suas 

retificações e do Relatório de Gestão da Administração Regional. 

Do Núcleo de Produtos e Processos Educacionais  
 

Art. 34.  Ao Núcleo de Produtos e Processos Educacionais – NPE – cabe a coordenação das 

ações de criação e operacionalização dos produtos e serviços educacionais ofertados pelo 

Departamento Regional e, sem prejuízo de outras atribuições previstas neste Regimento, compete: 

I. elaborar projetos e desenvolver produtos inovadores que atendam à demanda de mercado, 

concernentes às ações de Educação Profissional; 

II. coordenar o processo de adequação, criação e aprovação dos cursos técnicos de acordo 

com as diretrizes legais e institucionais do Departamento Regional e do Departamento 

Nacional, para encaminhamento ao Conselho Regional; 
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III. elaborar e reformular, quando necessário, os planos de cursos de formação inicial e 

continuada, observando as necessidades do segmento de comércio de bens, serviços e 

turismo e saúde, em observância às diretrizes estabelecidas pelo Departamento Regional e 

pelo Departamento Nacional; 

IV. registrar os planos de curso no sistema educacional; 

V. participar de estudos e ações do NNE/DEP para intensificação do relacionamento com os 

empresários do setor de comércio de bens, serviços e turismo e saúde, buscando atender 

às demandas de Educação Profissional para seus colaboradores; 

VI. analisar e consolidar convênios e termos de parceria com instituições públicas e privadas de 

forma a garantir a execução das ações de Educação Profissional; 

VII. participar da análise dos ambientes de aprendizagem e equipamentos dos Centros de 

Educação Profissional, propondo atualização e ampliação, quando for o caso; 

VIII. elaborar o calendário escolar com projeção de três anos e encaminhar ao Conselho 

Regional; 

IX. orientar e supervisionar os processos de trabalho inerentes às Secretarias Escolares; 

X. registrar, expedir e homologar certificados e diplomas, consoante às normas vigentes, com 

base no art. 20, da Lei 12.523, de 26/10/2012, que inclui o Senac como instituição 

integrante da Rede Federal de Ensino;  

XI. encaminhar para publicação, no Diário Oficial do Distrito Federal, relação dos alunos 

concluintes egressos dos cursos técnicos de nível médio;  

XII. coordenar a inserção de dados da produção educacional do Senac-DF no Sistema Nacional 

de Informações da Educação Profissional – SISTEC; 

XIII. coordenar as atividades de estágio supervisionado de cursos técnicos e da prática 

profissional supervisionada em cursos de formação inicial e continuada, em comum acordo 

com os Centros de Educação Profissional. 

XIV. propor e atuar em estudos de políticas e ações para a Educação Profissional em seus 

diferentes níveis e modalidades; 

XV. promover a unidade pedagógica, aplicando novas metodologias e tecnologias de ensino e 

pesquisa a projetos, eventos e avaliações educacionais, planejamento e acompanhamento, 

observando as diretrizes do Departamento Regional, do Departamento Nacional e das 

demais instâncias reguladoras da Educação Profissional; 

XVI. acompanhar e articular junto aos Centros de Educação Profissional, a aplicação da 

Proposta Pedagógica e Regimento Escolar, sugerindo, sempre que necessário, ações 

para a sua reestruturação ou readequação; 

XVII. orientar, coordenar, executar os processos de aproveitamento de estudos e certificação de 

competências dos ingressantes com os Centros de Educação Profissional; 

XVIII. validar e padronizar o material didático utilizado nas programações dos Centros de 

Educação Profissional; 

XIX. apoiar o planejamento e a organização de eventos educacionais do Departamento Regional 

de acordo com os objetivos estratégicos da instituição; 

XX. propor, e implementar programa de formação pedagógica inicial e continuada para 

docentes, e demais envolvidos no processo educacional, em sintonias com as diretrizes 

legais e institucionais da Educação Profissional; 
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XXI. propor e acompanhar o desenvolvimento de programas e ações de apoio pedagógico ao 

discente no âmbito dos Centros de Educação Profissional; 

XXII. coordenar as ações dos Supervisores Técnico-educacionais, Responsáveis Técnicos e 

Secretários Escolares em atuação nos  Centros de Educação Profissional; 

XXIII. acompanhar o processo de acesso, permanência, evasão e reprovação escolar, em 

conjunto com os gestores dos Centros de Educação Profissional, estabelecendo diretrizes 

estratégicas e operacionais; 

XXIV. sistematizar os procedimentos para avaliação do desempenho profissional dos docentes 

nos Centros de Educação Profissional; 

 
Do Núcleo de Programas e Projetos 

 

Art. 35.  Ao Núcleo de Programas e Projetos – NPP – cabe o acompanhamento e a coordenação 

de programas e projetos educacionais consolidados, de natureza finalística, e, sem prejuízo de 

outras atribuições previstas neste Regimento, também compete: 

I. coordenar e compatibilizar, com a participação dos Centros de Educação Profissional, o 

processo de definição das programações anuais e trimestrais, a serem desenvolvidas 

pelo Departamento Regional;  

II. acompanhar e orientar a execução da programação trimestral de cursos executados 

pelos Centros de Educação Profissional;  

III. elaborar a Programação Trimestral de Cursos (PTC), de acordo com o PCA, e 

acompanhar a sua produção junto à ACM; 

IV. fornecer dados dos produtos para elaboração das estratégias de comunicação da ACM; 

V. acompanhar os aspectos operacionais pertinentes aos programas, projetos e políticas 

públicas, de acordo com as diretrizes do Departamento Regional, observando as 

proposições de meta física, financeira e demais indicadores normativos; 

VI. garantir a oferta de itinerário formativo de acordo com a realidade social e econômica 

das regiões do Distrito Federal; 

VII. analisar os ambientes de aprendizagem e equipamentos dos Centros de Educação 

Profissional, propondo atualização e ampliação, quando for o caso; 

VIII. captar projetos pertinentes à Educação Profissional disponíveis na esfera pública e 

privada, direcionando aos responsáveis de acordo com a natureza técnica dos projetos; 

IX. estudar e propor medidas que assegurem a melhoria da qualidade e da produtividade 

dos programas e projetos sob seu acompanhamento; 

X. atuar em estreita relação com os Centros de Educação Profissional, visando o 

cumprimento efetivo dos compromissos assumidos nos programas e projetos em 

execução no Departamento Regional; 

 

Do Núcleo de Negócios Estratégicos 

 

Art. 36. Ao Núcleo de Negócios Estratégicos – NNE – compete: 

I. realizar estudos e propor ações relativas ao mercado, à diversificação da oferta de produtos 

e serviços, à identificação de necessidades de Educação Profissional, à fidelização da 
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clientela, ao atendimento da clientela, à celebração de novas parcerias e ao apreçamento 

dos serviços negociados pelo próprio Núcleo; 

II. realizar pesquisas qualitativas e quantitativas, de interesse da Educação Profissional;  

III. realizar pesquisas e acompanhamento de egressos do Senac-DF, divulgando os resultados 

aos demais núcleos da DEP; 

IV. desenvolver ações direcionadas para o fortalecimento da imagem institucional; 

V. desenvolver ações buscando ampliar a capacidade de atendimento do Senac-DF; 

VI. promover desenvolvimento de estudos e ações, visando captar recursos com a finalidade de 

contribuir para a sustentabilidade financeira da Instituição; 

VII. prospectar e criar convênios e termos de parceria com instituições públicas e privadas de 

forma a garantir a execução das ações de Educação Profissional; 

VIII. negociar propostas de treinamento, cursos e eventos, para atendimento às empresas/ 

clientes; 

IX. fornecer dados dos produtos para elaboração das estratégias de comunicação da ACM; 

X. emitir relatório sobre o nível de satisfação do cliente, partindo de uma análise comparativa 

de vagas ofertadas preenchidas e cursos cancelados atendidos por este Núcleo; 

XI. emitir relatórios contendo informações que contribuam para a tomada de decisão quanto à 

análise mercadológica e índice de satisfação do cliente; 

XII. participar da elaboração do Plano de Trabalho Anual, do Orçamento-programa e de suas 

retificações e do Relatório de Gestão da Administração Regional. 

Das Unidades Operativas 
 

Art. 37.  As Unidades Operativas são os Centros de Educação Profissional – CEP – e a Faculdade 

de Tecnologia Senac-DF. 

            § 1º A Faculdade de Tecnologia Senac-DF – FAC, em razão da especificidade de sua 

atuação e da sua estrutura interna, tem as suas competências suplementares estabelecidas no Art. 

40, deste Regimento. 

            § 2º O CEP Ação Móvel tem como atribuição desenvolver atividades, preferencialmente, 

fora das dependências físicas do Senac-DF em atendimento às solicitações de projetos de eventos 

sociais ou de Educação Profissional, que promovam o fortalecimento da imagem institucional em 

todo o Distrito Federal.  

            § 3º O CEP Educação a Distância – EAD – tem como atribuição realizar os cursos de 

Educação Profissional a distância por intermédio do uso de plataforma de comunicação online. 

 

Art. 38.  Aos Centros de Educação Profissional e à Faculdade de Tecnologia do Senac-DF, 

submetidos à autoridade de linha do Gerente da DEP, contando com o apoio específico dos 

Núcleos e supervisão da Controladoria, cabe oferecer a Educação Profissional e Tecnológica no 

Distrito Federal, de acordo com suas características e formas de atuação próprias, competindo-

lhes: 

I. participar do processo de definição e elaboração de programações de cursos; 

II. auxiliar na elaboração de planos de cursos de Educação Profissional; 

III. participar do processo de precificação de cursos; 
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IV. coordenar o processo de elaboração do planejamento das ações pedagógicas no âmbito da 

Unidade Operativa; 

V. auxiliar os órgãos responsáveis no processo de negociação das programações de 

Educação Profissional e Tecnológica junto às empresas, buscando a formalização de 

parcerias; 

VI. propor e desenvolver ações de apoio técnico-pedagógico ao corpo docente; 

VII. participar de reuniões e encontros relativos ao gerenciamento da Unidade Operativa, 

promovidos ou recomendados pela DEP em sintonia com as outras divisões; 

VIII. participar de reuniões e encontros relativos à Educação Profissional, promovidos ou 

recomendados pela DEP; 

IX. promover e coordenar reuniões sistemáticas com a equipe, para acompanhamento das 

ações desenvolvidas, objetivando a avaliação dos processos de Educação Profissional com 

foco em planejamento operacional, desenvolvimento organizacional e administração e 

finanças, no âmbito da Unidade Operativa; 

X. planejar e desenvolver ações voltadas à informação, à orientação profissional e ao 

mercado; 

XI. propor e promover programações inovadoras, atualizando e aperfeiçoando as ações de 

Educação Profissional; 

XII. assegurar assistência aos cursos e a outras programações no que se refere à totalidade 

das ações desenvolvidas, inclusive ao material instrucional necessário ao desenvolvimento 

das ações, zelando pela qualidade, eficiência e eficácia dos processos de ensino e de 

aprendizagem; 

XIII. articular-se com a comunidade local, buscando identificar alternativas de viabilização das 

programações de Educação Profissional; 

XIV. participar do planejamento e organização da programação e do acompanhamento dos 

estágios supervisionados, nos cursos em que esses sejam obrigatórios; 

XV. encaminhar à DEP a solicitação de docentes para atendimento de programações; 

XVI. propor a realização de reformas nos ambientes físicos da Unidade Operativa, de acordo 

com as normas técnicas específicas e com as condições de acessibilidade; 

XVII. solicitar à CPG/APE a abertura e encerramento de turmas ofertadas pela Unidade 

Operativa. 

XVIII. manter organizados e atualizados os registros educacionais, bem como a documentação 

decorrente das matrículas dos alunos e dos cursos desenvolvidos pela Unidade Operativa; 

XIX. lançar, nos sistemas corporativos, informações relativas às ações desenvolvidas na 

Unidade Operativa, necessárias à elaboração de relatório de gestão e ao acompanhamento 

e controle; 

XX. acompanhar, mensalmente, a execução do Orçamento-programa, em consonância com o 

Plano de Trabalho anual; 

XXI. analisar, mensalmente, o relatório das despesas e receitas da Unidade Operativa; 

XXII. realizar os procedimentos administrativos de controle da inadimplência, conforme 

normativos internos; 

XXIII. zelar pela documentação administrativa, financeira e pedagógica da Unidade Operativa; 

XXIV. elaborar relatórios parciais e anuais das atividades da Unidade Operativa; 
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XXV. analisar os pedidos de solicitações de certificação de competências em conjunto com a 

DEP; 

XXVI. emitir diplomas e certificados de conclusão de cursos, de aproveitamento de estudos e de 

experiências anteriores; 

XXVII. promover o equilíbrio organizacional, motivando e orientando os colaboradores a atuarem 

de forma proativa e integrada no cumprimento dos objetivos organizacionais; 

XXVIII. propor e promover a divulgação da programação das ações de Educação Profissional, em 

conjunto com a Assessoria de Comunicação e Marketing; 

XXIX. coordenar as ações de relacionamento com o cliente, das Centrais de Relacionamento com 

o Cliente, quanto ao bom funcionamento do Sistema, à padronização dos ambientes e à 

qualidade do atendimento nas Unidades; 

XXX. participar da elaboração do Plano de Trabalho Anual, do Orçamento-programa e de suas 

retificações e do Relatório de Gestão da Administração Regional. 

 Parágrafo único. Cada Centro de Educação Profissional contará com um gerente para 

desenvolver o processo de Educação Profissional e as atividades de planejamento e 

desenvolvimento, administração, finanças, pessoal, provisão de recursos humanos, comunicação e 

divulgação, ouvidoria, relações com o mercado e informática gerencial, e um subgerente para 

auxiliá-lo e substituí-lo nos seus impedimentos. Além do subgerente, os gerentes têm o apoio do 

Secretário Escolar. 

 

Da Faculdade de Tecnologia Senac-DF 
 

Art. 39. A Faculdade de Tecnologia Senac-DF tem por finalidade: 

I. formar e qualificar profissionais, nos cursos de extensão, graduação e de pós-graduação e 

desenvolver pesquisa científica e tecnológica para os diversos setores da economia, 

preferencialmente, para o comércio de bens, serviços e turismo e da área de saúde;  

II. incentivar a investigação científica, visando ao desenvolvimento tecnológico de novos 

processos, produtos e serviços, em estreita articulação com setores produtivos e a 

sociedade do Distrito Federal e entorno, contribuindo para o desenvolvimento regional. 

Art. 40. Compete à Faculdade de Tecnologia Senac-DF:  

I. ministrar cursos de nível superior, assegurando a qualidade do ensino e do aprendizado, de 

modo a promover a construção e a geração do conhecimento, a investigação científica, a 

educação e a formação de novos profissionais; 

II. realizar programas de extensão, de acordo com as necessidades regionais e os cursos em 

desenvolvimento; 

III. estabelecer convênios com empresas e organizações, para estágio e a inserção profissional 

dos alunos, prestação de serviços, desenvolvimento de diagnósticos, pesquisas e 

consultorias e outros; 

IV. manter o corpo docente qualificado, atendendo às necessidades de cada curso e aos 

padrões de qualidade estabelecidos pelo Ministério da Educação - MEC; 
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V. providenciar a autorização e o reconhecimento dos cursos superiores, fazendo solicitações 

e acompanhamento dos processos junto ao Conselho Regional do Senac-DF e ao MEC nos 

prazos definidos pela legislação; 

VI. fixar critérios para a seleção, admissão, promoção e habilitação de alunos; 

VII. conferir graus, diplomas, títulos e outras responsabilidades universitárias; 

VIII. formar profissionais nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção no 

mercado de trabalho e para a participação no desenvolvimento da sociedade local e 

nacional; 

IX. promover e estimular a criação cultural, o desenvolvimento do espírito científico e o 

pensamento reflexivo por meio do ensino, de publicações ou de outras formas de 

comunicação; 

X. promover a extensão aberta à participação da população, visando a difusão das conquistas 

e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas 

na Instituição; 

XI. prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de 

reciprocidade, estimulando o conhecimento pelos alunos dos problemas do mundo atual, 

particularmente, os nacionais e regionais; 

XII. promover e estimular o intercâmbio com instituições congêneres; 

XIII. elaborar o Plano Anual de Atividade da Faculdade Senac-DF e o Relatório de Gestão e 

encaminhá-los à apreciação da mantenedora; 

XIV. participar da elaboração do Plano de Trabalho Anual, do Orçamento-programa e de suas 

retificações e do Relatório de Gestão da Administração Regional. 

Seção III 

Da Divisão de Empresas Educacionais 

 

Art. 41. A Divisão de Empresas Educacionais – DEE – incumbe, preferencialmente, ao colaborador 

do Departamento Regional, com escolaridade superior, designado pelo Presidente do Conselho 

Regional, por indicação do Diretor Regional. 

 

Art. 42. Compete à Divisão de Empresas Educacionais: supervisionar as atividades das empresas 

educacionais de Gastronomia de forma a orientar a execução das políticas de gestão adotadas 

pela Instituição; 

I. planejar a oferta de estágio e prática profissional supervisionada aos alunos dos cursos do 

Senac-DF nos ambientes pedagógicos das empresas educacionais de Gastronomia; 

II. coordenar a logística e o suprimento para garantir o abastecimento das empresas 

educacionais de Gastronomia; 

III. assessorar e supervisionar as empresas educacionais na elaboração e na execução de 

projetos; 

IV. encaminhar, sistematicamente, à Direção Regional, relatórios gerenciais de controle da 

aquisição e da distribuição dos produtos destinados às empresas educacionais de 

Gastronomia; 

V. manter os registros de funcionamento das empresas educacionais de Gastronomia do 

Senac-DF, conforme legislação em vigor; 
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VI. coordenar o levantamento físico periódico dos bens patrimoniais do órgão, de 

responsabilidade do gestor; 

VII. prestar assistência à Direção Regional no acompanhamento de acordos, convênios e 

termos de cooperação firmados pela Instituição, relativos às empresas educacionais; 

VIII. coordenar o levantamento físico periódico dos bens patrimoniais do órgão, de 

responsabilidade do gestor; 

IX. implementar projetos, mediante parecer da Assessoria de Sustentabilidade Socioambiental, 

e executar ações com o objetivo de promover a cultura de Sustentabilidade Socioambiental 

nos órgãos sob sua gestão e, também, participar da elaboração do Plano de 

Sustentabilidade coordenada pela ASA; 

X. participar da elaboração do Plano de Trabalho Anual, do Orçamento-programa e de suas 

retificações e do Relatório de Gestão da Administração Regional. 

 

 Parágrafo único. São empresas educacionais de Gastronomia as empresas pedagógicas: 

restaurantes e lanchonetes-escola. 

 

Art. 43. Integram a Divisão de Empresas Educacionais 

I. O Núcleo de Gestão Empresarial – NGE; 

II. O Núcleo de Restaurantes e Lanchonetes-escola – NRL; 

III. O Núcleo de Apoio Educacional – NAE 

Do Núcleo de Gestão Empresarial 

 

Art. 44. Ao Núcleo de Gestão Empresarial – NGE –, sem prejuízo de outras atribuições previstas 

neste Regimento, compete: 

I. acompanhar a execução das despesas, o controle da produção e a captação de receitas 

das empresas educacionais de Gastronomia; 

II. sugerir procedimentos táticos de administração e de finanças para as empresas 

educacionais de Gastronomia para assegurar a efetividade do processo de racionalização 

do trabalho;  

III. participar do planejamento, supervisão e coordenação das atividades administrativas e 

financeiras desenvolvidas pelas empresas educacionais de Gastronomia; 

IV. Acompanhar o processo de elaboração dos registros contábeis das empresas educacionais 

de Gastronomia, em consonância com as normas da Instituição; 

V. disponibilizar a prestação de contas referente à execução de instrumentos formais de 

parcerias firmadas por meio das empresas educacionais de Gastronomia, quando se fizer 

necessário; 

VI. participar da elaboração do Plano de Trabalho Anual, do Orçamento Programa e de suas 

retificações e do Relatório de Gestão da Administração Regional. 

Do Núcleo de Restaurantes e Lanchonetes-escola 

 

Art. 45. Ao Núcleo de Restaurantes e Lanchonetes-escola – NRL –, sem prejuízo de outras 

atribuições previstas neste Regimento, compete: 
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I. acompanhar e autorizar o envio dos pedidos de compra de suprimentos e as solicitações de 

materiais e manutenção na infraestrutura das empresas educacionais de Gastronomia; 

II. planejar, supervisionar e orientar as atividades de seleção e armazenamento dos alimentos, 

e, também, as de controle de estoque dos restaurantes e lanchonetes-escola; 

III. participar do planejamento, implantação e execução de projetos de estrutura física dos 

espaços pedagógicos sob sua gestão; 

IV. participar, juntamente com o NUP, da definição de demanda, perfil, seleção, lotação, 

aperfeiçoamento e avaliação de colaboradores para as empresas educacionais de 

Gastronomia;  

V. emitir relatórios de controle da produção, da realização das despesas e da captação da 

receita operacional das empresas educacionais de Gastronomia; 

VI. participar da elaboração do Plano de Trabalho Anual, do Orçamento-programa e de suas 

retificações e do Relatório de Gestão da Administração Regional. 

 

 Parágrafo único. Os restaurantes e lanchonetes-escola possuem as atribuições 

pedagógicas restritas ao fornecimento de campo para atividades práticas dos alunos dos cursos de 

Turismo e Hospitalidade. 

Art. 46. Nos procedimentos de gerenciamento de empresas educacionais de Gastronomia, o 

Núcleo de Restaurantes e Lanchonetes-escola tem, ainda, como competências: 

I. acompanhar, juntamente ao Núcleo de Pessoal, a frequência de colaboradores e demais 

informações inerentes à administração de pessoal das empresas educacionais de 

Gastronomia; 

II. executar as atividades administrativas e financeiras das empresas educacionais de 

Gastronomia; 

III. executar os cálculos de valor nutritivo, rendimento e custo das refeições e elaborar o 

portfólio dos produtos e as fichas técnicas dos alimentos;  

IV. planejar, coordenar e executar as atividades de higienização de ambientes, veículos de 

transporte de alimentos e equipamentos, zelando pelos procedimentos de segurança 

alimentar das empresas educacionais de Gastronomia; 

V. planejar, coordenar e executar as atividades de seleção de fornecedores e armazenamento 

dos alimentos utilizados pelos restaurantes e lanchonetes-escola;  

VI. elaborar os pedidos de compra de suprimentos e as solicitações de manutenção na 

infraestrutura das empresas educacionais de Gastronomia; 

VII. supervisionar, orientar e acompanhar o funcionamento das empresas educacionais de 

Gastronomia, zelando pelo controle de estoque. 

Do Núcleo de Apoio Educacional 

 

Art. 47. Ao Núcleo de Apoio Educacional – NAE –, sem prejuízo de outras atribuições previstas 

neste Regimento, compete: 

I. coordenar as atividades realizadas nos espaços pedagógicos das empresas educacionais 

de Gastronomia; 
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II. adequar as empresas educacionais de Gastronomia para o recebimento e 

acompanhamento dos alunos encaminhados para estágio e prática profissional 

supervisionada; 

III. gerenciar ações de suporte técnico especializado na oferta de estágio e prática profissional 

supervisionada aos alunos dos cursos do Senac-DF e de outras instituições de ensino; 

IV. emitir relatórios pedagógicos das empresas educacionais de Gastronomia; 

V. planejar, organizar e executar eventos das empresas educacionais de Gastronomia a fim de 

divulgar e fortalecer a marca Senac;  

VI. participar da elaboração de convênios educacionais na formalização de parcerias nos 

ambientes pedagógicos das empresas educacionais de Gastronomia; 

VII. participar da elaboração do Plano de Trabalho Anual, do Orçamento-programa e de suas 

retificações e do Relatório de Gestão da Administração Regional. 

 

Seção IV 

Da Divisão de Administração, Pessoal e Finanças 

 

Art. 48. A Divisão de Administração, Pessoal e Finanças – DAF – incumbe, preferencialmente, a 

colaborador do Departamento Regional, com escolaridade de nível superior, designado pelo 

Presidente do Conselho Regional, por indicação do Diretor Regional. 

 

Art. 49. Compete à Divisão de Administração, Pessoal e Finanças: 

I. executar a política financeira, contábil, orçamentária, de pessoal, de material, de patrimônio, 

e de manutenção das instalações, máquinas e equipamentos, propondo estudos de 

oportunidades e novas estratégias de ação e controle; 

II. apresentar à Direção Regional relatórios gerenciais de controle administrativo, 

orçamentário, financeiro, contábil e de pessoal, apontando indicadores de desempenho que 

contribuam para a análise e tomada de decisão; 

III. organizar, orientar e acompanhar a execução das atividades de apoio às ações de 

Educação Profissional, nas áreas administrativa, financeira, contábil, orçamentária e de 

pessoal; 

IV. interpretar, orientar, cumprir e fazer cumprir a legislação trabalhista, previdenciária, contábil, 

fiscal e outras de interesse administrativo, financeiro, orçamentário e de pessoal; 

V. coordenar as atividades de captação, de desenvolvimento e de avaliação de desempenho 

dos recursos humanos do Departamento Regional; 

VI. propor à Direção Regional a efetivação de medidas de caráter social que venham a 

beneficiar os colaboradores; 

VII. proceder ao exame e à análise das prestações de contas dos adiantamentos de valores 

e/ou daqueles feitos em caráter especial ou eventual; 

VIII. proceder ao exame e ao controle das receitas compulsória e operacional; 

IX. participar do controle financeiro e administrativo dos acordos e convênios do Senac-DF; 

X. promover a manutenção, conservação e segurança dos bens patrimoniais; 

XI. coordenar as ações pertinentes a aquisição de materiais e contratação de serviços, bem 

como, as ações de transporte, de segurança e de patrimônio; 
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XII. coordenar a preparação e elaboração dos procedimentos de licitação para encaminhamento 

ao presidente da Comissão Permanente de Licitação; 

XIII. coordenar a elaboração, em conjunto com as demais Divisões, do Calendário Anual de 

Compras bens e serviços; 

XIV. participar do processo de precificação de cursos; 

XV. coordenar as atividades relativas à elaboração, acompanhamento, execução  e avaliação 
do Orçamento-programa em todo o Departamento Regional; 

XVI. proporcionar o desenvolvimento dos colaboradores da Divisão e os de apoio, lotados nas 

Unidades Operativas; 

XVII. apresentar o levantamento físico periódico dos bens patrimoniais do órgão, de 

responsabilidade do gestor; 

XVIII. coordenar a elaboração do plano tático-operacional anual de manutenção predial, 

aquisição, patrimônio, transportes e desenvolvimento de pessoal; 

XIX. implementar projetos, mediante parecer da Assessoria de Sustentabilidade Socioambiental, 

e executar ações com o objetivo de promover a cultura de Sustentabilidade Socioambiental 

nos órgãos sob sua gestão e, também, participar da elaboração do Plano de 

Sustentabilidade coordenada pela ASA; 

XX. participar da elaboração do Plano de Trabalho Anual, do Orçamento-programa e de suas 

retificações e do Relatório de Gestão da Administração Regional.  

 

Art. 50. Integram a Divisão de Administração, Pessoal e Finanças: 

I. O Núcleo de Infraestrutura, Licitação e Suprimento – NIS; 

II. O Núcleo de Orçamento e Finanças – NOF; 

III. O Núcleo de Desenvolvimento e Gestão de Pessoal – NUP; 

IV. A Editora e a Livraria. 

Do Núcleo de Infraestrutura, Licitação e Suprimento 

 

Art. 51. Ao Núcleo de Infraestrutura, Licitação e Suprimento – NIS – compete: 

I. planejar, organizar, orientar, supervisionar, acompanhar e determinar a execução das 

atividades de administração, controlando a produção e a qualidade do serviço nos órgãos 

do Senac-DF; 

II. executar a política de patrimônio, de transportes, de protocolo, de estoque e de 

manutenção, propondo estudos de oportunidades e novas estratégias de ação e controle; 

III. providenciar seguros para os prédios, veículos, bens imóveis e outros, acompanhando 

vigência e liquidação de sinistros; 

IV. administrar contratos de aluguel de bens imóveis do Senac-DF; 

V. controlar, administrativamente, acordos e convênios; 

VI. providenciar contratos de manutenção e segurança das áreas físicas das Unidades do 

Senac-DF; 

VII. proceder, sistematicamente, à vistoria das dependências das Unidades Operativas e propor 

medidas que se fizerem necessárias à manutenção da ordem; 

VIII. coordenar os serviços terceirizados de manutenção, conservação, fornecimento e 

segurança dos bens patrimoniais; 
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IX. participar da elaboração, acompanhar e supervisionar a execução de projetos de obras e 

reformas da Instituição; 

X. coordenar as ações de estoque, de transporte, de almoxarifado, de documentação, de 

gestão documental, de serviços gerais e de patrimônio; 

XI. elaborar o calendário de contratação de materiais e serviços, conforme normativo interno; 

XII. elaborar, em conjunto com os demandantes, estudos técnicos preliminares, que deverão 

instruir o processo de contratação para a aquisição de bens e serviços; 

XIII. coordenar, orientar e promover a execução das atividades relacionadas com a aquisição de 

material, bens patrimoniais e serviços, conforme legislação em vigor; 

XIV. coordenar e executar as atividades relacionadas à área de licitação, contratos e compras, 

podendo praticar os atos administrativos que se fizerem necessários; 

XV. propor a realização de licitação ou declarar sua dispensa ou inexigibilidade, conforme 

legislação em vigor; 

XVI. emitir Atestados de Capacidade Técnica;  

XVII. encaminhar documentação visando à aplicação de sanções a fornecedores;  

XVIII. fazer cumprir as sanções administrativas aplicadas aos fornecedores; 

XIX. participar da elaboração do Plano de Trabalho Anual, do Orçamento-programa e de suas 

retificações e do Relatório de Gestão da Administração Regional. 

Art. 52. Nos procedimentos de Patrimônio, o Núcleo de Infraestrutura, Licitação e Suprimento tem, 

ainda, como competências: 

I. organizar o registro de identificação, caracterização e localização dos bens patrimoniais da 

Instituição e mantê-lo atualizado; 

II. proceder, ao inventário físico dos bens patrimoniais de acordo com as normas vigentes; 

III. propor e executar a venda, a permuta, a cessão ou a baixa de bens obsoletos, inservíveis 

ou desnecessários, inclusive realizando análise de depreciação; 

IV. providenciar e controlar o seguro dos bens patrimoniais; 

V. informar e detalhar os mobiliários a serem adquiridos, de forma a manter a padronização. 

VI. supervisionar e orientar as Unidades do Senac-DF nos procedimentos de movimentação 

dos bens da instituição. 

Art. 53. Nos procedimentos de Almoxarifado, o Núcleo de Infraestrutura, Licitação e Suprimento 

tem, ainda, como competências: 

I. receber, conferir e estocar materiais necessários ao funcionamento do Departamento 

Regional; 

II. distribuir materiais aos órgãos do Departamento Regional, de acordo com as requisições 

recebidas, observando níveis de reposição de estoque; 

III. manter atualizados os registros físicos quantitativos e financeiros de entradas, saídas e 

saldos de materiais de estoque; 

IV. proceder, periodicamente, ao inventário físico e financeiro dos materiais estocados; 

V. fixar as quantidades mínimas de estoque de cada material de uso corrente, solicitando, 

quando necessário, a sua reposição. 
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Art. 54. Nos procedimentos de Estoque Central da Gastronomia, o Núcleo de Infraestrutura, 

Licitação e Suprimento tem, ainda, como competências: 

I. receber, conferir e estocar materiais necessários ao funcionamento das Unidades de 

Gastronomia do Senac-DF; 

II. disponibilizar materiais às empresas educacionais, de acordo com as requisições recebidas, 

observando os níveis de reposição do estoque; 

III. acompanhar a distribuição dos produtos, em estoque, para uso das empresas educacionais 

de Gastronomia; 

IV. manter atualizados os registros físicos, quantitativos e financeiros de entradas, saídas e 

saldos de materiais do estoque; 

V. emitir notas fiscais de transferências dos materiais estocados, encaminhados para as 

Unidades de Gastronomia;  

VI. proceder, periodicamente, ao inventário físico e financeiro dos materiais estocados; 

VII. fixar as quantidades mínimas de estoque dos materiais de uso corrente, solicitando a sua 

reposição, quando necessário;  

VIII. gerenciar o inventário físico de suprimentos a cada trinta dias, zelando pela manutenção do 

equilíbrio do estoque. 

Art. 55. Nos procedimentos de Estoque Central da Livraria, o Núcleo de Infraestrutura, Licitação e 

Suprimento tem, ainda, como competências: 

I. receber, conferir e estocar materiais necessários ao funcionamento da livraria do Senac-DF; 

II. disponibilizar materiais à Livraria, de acordo com as requisições recebidas, observando os 

níveis de reposição do estoque; 

III. manter atualizados os registros físicos, quantitativos e financeiros de entradas, saídas e 

saldos de materiais do estoque; 

IV. emitir notas fiscais de transferências dos materiais estocados, encaminhados para a 

Livraria;  

V. proceder, periodicamente, ao inventário físico e financeiro dos materiais estocados; 

VI. fixar as quantidades mínimas de estoque dos materiais de uso corrente, solicitando a sua 

reposição, quando necessário;  

VII. gerenciar o inventário físico de suprimentos a cada trinta dias, zelando pela manutenção do 

equilíbrio do estoque;  

VIII. acompanhar a distribuição dos produtos, em estoque, para uso da Livraria. 

Art. 56. Nos procedimentos de Serviços Gerais, o Núcleo de Infraestrutura, Licitação e Suprimento 

tem, ainda, como competências: 

I. acompanhar e supervisionar a execução dos projetos de obras e reformas da Instituição; 

II. promover a manutenção dos bens patrimoniais; 

III. supervisionar a execução dos serviços de zeladoria, vigilância e limpeza da Instituição. 

Art. 57. Nos procedimentos de Transportes, o Núcleo de Infraestrutura, Licitação e Suprimento 

tem, ainda, como competências: 
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I. controlar o uso e a manutenção de veículos, de modo a prover todas as Unidades do 

Senac-DF dos meios necessários aos deslocamentos dos colaboradores a serviço da 

Instituição; 

II. controlar a vigência das apólices de seguro de veículos; 

III. controlar a atualização dos documentos obrigatórios de (lotação) uso dos motoristas; 

IV. controlar a utilização dos aparelhos e instrumentos obrigatórios de uso nos veículos; 

V. providenciar o pagamento de impostos e taxas referentes aos veículos da administração; 

VI. prestar apoio aos eventos internos e externos realizados pelo Senac-DF; 

VII. gerir a frota de veículos, controlando via sistema os abastecimentos e manutenções.  

Art. 58. Nos procedimentos de Registro e Documentação, o Núcleo de Infraestrutura, Licitação e 

Suprimento tem, ainda, como competências: 

I. providenciar registros em Cartórios de certidões e documentos normativos, CNPJ, Inscrição 

Estadual, licença de funcionamento e nada consta, para abertura de novas Unidades 

Operativas; 

II. acompanhar os processos em andamento nos respectivos órgãos: CEB, CAESB, AGEFIS, 

DETRAN, Vigilância Sanitária, CBDF, Administrações Regionais, Secretarias do GDF, 

ANVISA ; e o pagamento das taxas e impostos como IPTU, IPVA, TLP, TEF; 

III. acompanhar em conjunto com o engenheiro os trâmites de aquisição de documentações 

técnicas para as Unidades do Senac-DF; 

IV. orientar os colaboradores quanto à utilização da documentação normativa e certidões de 

órgãos; 

V. acompanhar os contratos administrativos sob a gestão do Núcleo;  

VI. atender as demandas internas de envio de documentação normativa; 

VII. renovar certidões e enviar aos órgãos demandantes. 

Art. 59. Nos procedimentos de Gestão Documental, o Núcleo de Infraestrutura, Licitação e 

Suprimento tem, ainda, como competências: 

I. estabelecer as medidas, procedimentos e operações técnicas a serem seguidas por todo o 

Senac-DF, no que diz respeito à produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de 

documentos em fase corrente e intermediária, visando sua eliminação ou recolhimento para 

guarda permanente; 

II. estabelecer o planejamento, acompanhamento e controle de políticas de Arquivo e 

Protocolo, voltadas para os acervos documentais; 

III. organizar os arquivos setoriais e a massa documental acumulada segundo os critérios 

técnicos, propondo, ainda, formas adequadas de armazenamento e acondicionamento dos 

documentos; 

IV. criar um Plano de Classificação e uma Tabela de Temporalidade para os documentos da 

atividade fim; 

V. estabelecer critérios de avaliação para a massa documental acumulada, usando critérios da 

Arquivística; 

VI. orientar e sugerir formas de busca e recuperação para os documentos arquivísticos, por 

meio de sistemas corporativos e outros instrumentos para recuperação de documento e de 

informação, reduzindo o tempo gasto na busca e preservando a memória institucional;  
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VII. orientar a organização da documentação das Unidades do Senac-DF; 

VIII. estruturar os Arquivos Correntes, Intermediários e Permanentes do Senac-DF; 

IX. controlar o empréstimo de documentos que estão sob sua custódia; 

X. proceder ao recebimento e à organização física de documentos para tratamento e 

arquivamento; 

XI. orientar os órgãos para a organização dos arquivos correntes; 

XII. atender a pesquisas internas e externas, localizando e fornecendo informações sobre os 

documentos sob sua guarda; 

XIII. estabelecer as rotinas de transporte de malotes; 

XIV. receber e providenciar a distribuição de documentos e correspondências nas Unidades do 

Senac-DF e entre elas e o Departamento Nacional, além de intermediar o envio de 

correspondências pelos Correios e pelos diversos meios existentes. 

Art. 60. Nos procedimentos de Contratos e Convênios, o Núcleo de Infraestrutura, Licitação e 

Suprimento tem, ainda, como competências: 

I. elaborar os convênios e contratos, termos aditivos, notificações, intimações e demais 

documentos afins; 

II. providenciar as assinaturas das partes nos instrumentos contratuais; 

III. analisar os pedidos de reajuste, repactuação e reequilíbrio econômico-financeiro, 

verificando os pressupostos e documentos necessários; 

IV. acompanhar e dar andamento aos pedidos de Termos Aditivos de acréscimos e 

supressões; 

V. arquivar, cronologicamente, os convênios, contratos, seus aditivos e demais documentos 

afins; 

VI. realizar os procedimentos de notificações para responsabilização de fornecedores 

inadimplentes e, dar subsídios para os procedimentos de aplicação de penalidades, se for o 

caso; 

VII. controlar os contratos, zelando por sua execução nos termos vigentes; 

VIII. informar aos gestores competentes os prazos de vigência e de validade da garantia, quando 

houver; 

IX. zelar em relação à periodicidade de reajustes e termos de recebimento de convênios e 

contratos; 

X. receber e providenciar a solução cabível para as demandas dos gestores dos contratos. 

Art. 61. Nos procedimentos de Licitação, o Núcleo de Infraestrutura, Licitação e Suprimento tem, 

ainda, como competências: 

I. dirigir, coordenar e controlar o procedimento licitatório; 

II. determinar as modalidades de licitação; 

III. manter arquivo de todo o processo licitatório; 

IV. promover estudos objetivando aprimorar o procedimento licitatório; 

V. coordenar, controlar e encaminhar para publicação a matéria de todos os atos que a norma 

determinar serem publicados; 

VI. acompanhar a compatibilidade entre os preços praticados para a Administração Pública e 

os usados para o mercado; 
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VII. submeter a despacho a documentação visando à aplicação de sanções aos licitantes, 

quando for necessário; 

VIII. supervisionar a obediência aos prazos previstos na legislação; 

IX. elaborar instrumentos convocatórios, editais, atas de registro de preços e seus aditivos, 

bem como, os demais instrumentos jurídicos relativos ao processo licitatório; 

X. auxiliar a Comissão Permanente de Licitação – CPL – na realização dos procedimentos 

licitatórios;  

XI. identificar, em conjunto com o órgão de Compras, novas opções de mercado fornecedor, 

com o objetivo de assegurar maior economia e melhor qualidade dos bens e serviços 

adquiridos; 

XII. sugerir a adoção de processo de compras por registro de preço, na forma regulamentar, em 

razão das peculiaridades das demandas. 

Art. 62. Nos procedimentos de Compras, o Núcleo de Infraestrutura, Licitação e Suprimento tem, 

ainda, como competências: 

I. propor à Comissão Permanente de Licitação – CPL – a realização de licitações para 

aquisição de equipamentos, mobiliários e de material de consumo e para contratação de 

serviços demandados pelas Unidades Operativas e pela Sede, elaborando quadros 

demonstrativos e emitindo pareceres; 

II. organizar e manter atualizado o cadastro de fornecedores; 

III. realizar as compras e contratações de serviços demandados pela Sede e pelas Unidades 

Operativas em articulação com os interessados; 

IV. adquirir os recursos educacionais demandados pelas Unidades Operativas ou, 

excepcionalmente, pela DEP, necessários ao desenvolvimento das programações, após 

parecer da DAF, quanto à adequação da proposta de compras à disponibilização 

orçamentária;  

V. planejar, coordenar e supervisionar as atividades de seleção e compras dos alimentos 

utilizados pelas empresas educacionais; 

VI. realizar a cotação de preço de compras de suprimentos para uso nas Unidades do Senac-

DF; 

VII. acompanhar a execução dos pedidos de compra dos produtos solicitados e planejar a 

entrega dos produtos adquiridos;  

VIII. efetuar compras diretas dos produtos perecíveis a serem utilizados pelas empresas 

educacionais; 

IX. manter atualizados os registros do sistema de controle de aquisições e distribuições dos 

produtos adquiridos; 

X. informar os órgãos solicitantes sobre as aquisições efetuadas, destacando os prazos de 

entrega de materiais por meio de ordem de compra. 

Do Núcleo de Orçamento e Finanças 

 

Art. 63. Ao Núcleo de Orçamento e Finanças – NOF –, compete: 

I. elaborar propostas de instrumentos normativos;  

II. acompanhar o fluxo econômico-financeiro da Instituição; 
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III. orientar a execução dos registros contábeis, de acordo com o sistema adotado na 

Administração Regional, em consonância com as normas da Instituição; 

IV. orientar e acompanhar o processo de elaboração dos balancetes mensais e seus 

demonstrativos, bem como o processo de prestação de contas anual; 

V. orientar as Unidades do Senac-DF, por meio de supervisão, quanto aos procedimentos para 

a execução das rotinas orçamentárias, financeiras e contábeis; 

VI. proceder ao exame das receitas compulsória e operacional, fornecendo, sistematicamente, 

informações às Unidades Operativas, à DEP, à DEE, à Controladoria e à Direção Regional; 

VII. participar do acompanhamento da aplicação de recursos de fontes externas; 

VIII. participar do acompanhamento e do controle dos recursos de projetos e fundos especiais; 

IX. analisar as receitas e as despesas efetuadas para fins de controle e racionalização dos 

gastos; 

X. orientar e consolidar a prestação de contas referente à execução de instrumentos formais 

de parcerias; 

XI. proceder ao exame e à análise das prestações de contas dos adiantamentos estabelecidos 

e daqueles feitos em caráter especial ou eventual; 

XII. proceder ao exame e ao controle das receitas compulsória e operacional; 

XIII. consolidar a Prestação de Contas Anual da Administração Regional; 

XIV. orientar a formação de preço para os cursos e produtos ofertados pelo Senac-DF; 

XV. planejar, acompanhar e controlar os custos dos projetos/programas de acordo com a 

previsão orçamentária; 

XVI. informar a justificativa de excesso de gastos no Relatório do Contador e no sistema de 

gestão financeira do Departamento Nacional; 

XVII. proceder ao estudo de viabilidade dos custos nos projetos/programas; 

XVIII. coordenar a elaboração e a reformulação do Orçamento-programa; 

XIX. apoiar auditorias mediante a apresentação de relatórios; 

XX. participar da elaboração do Plano de Trabalho Anual, do Orçamento-programa e de suas 

retificações e do Relatório de Gestão da Administração Regional. 

Art. 64. Nos procedimentos de Tesouraria, o Núcleo de Orçamento e Finanças – NOF – tem, ainda, 

como competências: 

I. coordenar as atividades referentes a pagamentos, recebimentos, controle de movimentação 

e disponibilidade financeira; 

II. promover a abertura e ou encerramento de contas em estabelecimentos bancários 

autorizados e controlar sua movimentação;  

III. elaborar o fluxo de caixa; 

IV. emitir cheques e ordens de transferências bancárias correspondentes às autorizações de 

pagamentos e colher assinaturas que nelas devam ser apostas; 

V. emitir comprovantes dos pagamentos bancários realizados no dia anterior; 

VI. realizar diariamente, as conciliações bancárias dos saldos de caixa e banco; 

VII. controlar e manter, sob sua guarda ou em custódia em banco autorizado, depósitos em 

caução ou fiança; 

VIII. zelar pela guarda dos valores sob sua responsabilidade; 
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IX. elaborar os relatórios de fechamento diários de operações em caixa e em banco e enviar à 

Contabilidade; 

X. conferir, diariamente, as receitas operacionais do Senac-DF; 

XI. efetuar, em conjunto com o órgão de Contas a Receber, baixa de avisos bancários das 

mensalidades recebidas dos alunos, boletos bancários, faturas e notas fiscais emitidas a 

empresas e órgãos públicos; 

XII. emitir relatórios relacionados à gestão da Tesouraria;  

XIII. agendar os pagamentos no gerenciador financeiro, encaminhar e acompanhar a execução 

do processo de pagamento realizada pelo Gerente da DAF e pelo Diretor Regional; 

XIV. receber a prestação de contas de adiantamentos de viagens realizadas pelos colaboradores 

do Senac-DF; 

XV. solicitar, gerir e prestar contas do Fundo Rotativo da Tesouraria; 

XVI. contribuir para a elaboração e a reformulação do Orçamento-programa. 

Art. 65. Nos procedimentos de Contas a Receber, o Núcleo de Orçamento e Finanças – NOF – 

tem, ainda, como competências: 

I. estornar parcelas de acordos, renegociações de dívidas, cancelamentos de parcelas em 

aberto oriundas de taxas de matrículas, conforme procedimentos definidos em normativos 

internos; 

II. elaborar, em conjunto com as Unidades Operativas, contratos e acordos sobre 

renegociações de dívidas de alunos, emitindo relatórios para a contabilidade e para uso 

interno; 

III. emitir relatório gerencial contendo relação de inadimplentes das Unidades Operativas e 

Faculdade a ser encaminhado para Assessoria de Cobrança Terceirizada; proceder às 

atualizações financeiras de contratos renegociados com alunos; 

IV. orientar os usuários que utilizam o sistema sobre a inserção de dados e a operacionalização 

do módulo contas a receber; 

V. realizar cálculos de juros e multas para recebimento cheques devolvidos, faturas e notas 

fiscais;  

VI. emitir faturas e controlar faturas, notas fiscais e autorizações de recebimento e pagamento; 

VII. controlar cheques devolvidos recebidos das Unidades de negócio; 

VIII. executar o controle de contas a receber e inadimplências;  

IX. acompanhar o controle da inadimplência, no recebimento das mensalidades devidas pelos 

alunos, emitindo relatórios gerenciais mensalmente aos gestores;  

X. intensificar a cobrança de títulos incobráveis com a empresa terceirizada de cobrança, em 

parceria com o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT; 

XI. coordenar e executar a conciliação de contas a receber; 

XII. contribuir para a elaboração/reformulação do Orçamento-programa. 

Art. 66. Nos procedimentos de Contabilidade, o Núcleo de Orçamento e Finanças – NOF – tem, 

ainda, como competências: 

I. preparar e executar registros contábeis, de acordo com o sistema adotado na Administração 

Regional, em consonância com as Normas Brasileiras de Contabilidade; 
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II. elaborar os balancetes mensais, os balanços e os demonstrativos contábeis, bem como o 

processo de prestação de contas anual; 

III. registrar e contabilizar os convênios com órgãos governamentais e entidades privadas e 

preparar as respectivas prestações de contas; 

IV. controlar e prestar contas da aplicação de recursos provenientes de convênios e parcerias 

com o Departamento Nacional; 

V. manter em perfeita ordem e segurança toda a documentação contábil do Departamento 

Regional; 

VI. orientar as Unidades do Senac-DF quanto aos procedimentos a serem adotados para a 

conclusão do processo de fechamento contábil;  

VII. verificar, controlar e conciliar, mensalmente, os saldos contábeis referentes ao Plano de 

Contas Contábil; 

VIII. conferir a prestação de contas de adiantamentos de viagens realizadas pelos colaboradores 

do Senac-DF; 

IX. elaborar os demonstrativos econômico-financeiros para avaliação de desempenho e tomada 

de decisão; 

X. preparar os relatórios financeiros a serem submetidos ao Conselho Regional e ao Conselho 

Fiscal; 

XI. fornecer e transmitir informações da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais 

– DCTF, da Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, do Livro Fiscal 

Eletrônico – LFE, da Declaração de informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – 

DIPJ e de outras obrigações acessórias que sejam exigidos pela legislação; 

XII. controlar a aplicação de recursos de fontes externas; 

XIII. contribuir para a elaboração/reformulação do Orçamento-programa. 

Art. 67. Nos procedimentos de Contas a Pagar, o Núcleo de Orçamento e Finança – NOF – tem, 

ainda, como competências: 

I. recepcionar, conferir e analisar, previamente, a documentação de pagamentos; 

II. vincular compromisso, emitir borderô, conferir, assinar e encaminhar para quitação; 

III. apurar, coordenar e orientar as retenções e os recolhimentos dos impostos e taxas 

estaduais e federais; 

IV. emitir, mensalmente, relatórios gerenciais para conferência e dar suporte aos saldos 

contábeis relativos à gestão do contas a pagar; 

V. orientar os usuários que utilizam o sistema corporativo sobre a inserção dos dados e a 

operacionalização de contas a pagar; 

VI. coordenar e executar a conciliação das contas de fornecedores e impostos; 

VII. contribuir para a elaboração/reformulação do Orçamento-programa. 

Art. 68. Nos procedimentos de Controle de Custos, o Núcleo de Orçamento e Finanças – NOF – 

tem, ainda, como competências: 

I. acompanhar e controlar os custos dos projetos/programas de acordo com a previsão 

orçamentária; 

II. desenvolver, em articulação com outras áreas, sistema de apuração e apropriação de 

custos operacionais; 
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III. proceder ao estudo de viabilidade dos custos projetos/programas; 

IV. elaborar relatórios gerenciais de controle de custos para a DAF e a Direção Regional; 

V. elaborar a formação de preço e custos dos cursos e produtos ofertados; 

VI. acompanhar o comportamento da receita operacional e suas tendências; 

VII. analisar as receitas e despesas efetuadas para fins de controle e racionalização dos gastos; 

VIII. desenvolver critérios de rateios dos custos diretos e indiretos de acordo com as demandas 

solicitadas; 

IX. contribuir para a elaboração/reformulação do Orçamento-programa. 

Art. 69. Nos procedimentos de Orçamento, o Núcleo de Orçamento e Finanças – NOF – tem, 

ainda, como competências: 

I. participar da elaboração da Prestação de Contas Anual; 

II. acompanhar e controlar o orçamento referente aos recursos dos convênios, projetos e 

programas; 

III. orientar as Unidades do Senac-DF na execução das rotinas técnico-administrativas que 

visem ao aperfeiçoamento do controle orçamentário; 

IV. analisar as receitas e despesas efetuadas para fins de controle e racionalização dos gastos; 

V. levantar, fornecer e coordenar os elementos necessários para a elaboração do Orçamento-

programa e suas retificações, para a redistribuição ou suplementação de dotações 

orçamentárias, bem como para a abertura de créditos especiais referentes ao orçamento 

inicial; 

VI. produzir relatórios e informações sobre os resultados da execução do Plano de Trabalho 

Anual, para subsídio ao acompanhamento dos indicadores de desempenho organizacional; 

VII. controlar a execução orçamentária, elaborando os demonstrativos para a avaliação de 

desempenho e tomada de decisão. 

Do Núcleo de Desenvolvimento e Gestão de Pessoal 

 

Art. 70. Ao Núcleo de Desenvolvimento e Gestão de Pessoal – NUP – compete:  

I. observar as disposições da legislação trabalhista, fiscal e as normas específicas da 

Instituição, cumprindo, nos prazos estabelecidos, as obrigações decorrentes; 

II. orientar os colaboradores quanto aos seus direitos e obrigações; 

III. fornecer dados referentes ao pessoal da Administração Regional, para elaboração do 

Orçamento-programa e de suas retificações, do Plano de Trabalho Anual e do Relatório de 

Gestão da Administração Regional; 

IV. orientar as demais Unidades quanto à execução das rotinas de pessoal e seus aspectos 

legais; 

V. controlar a execução do programa de controle de saúde médico-operacional – PCSMO e do 

programa de prevenção de riscos ambientais – PPRA; 

VI. propor ações de incentivo à melhoria das relações de trabalho, da saúde do trabalhador e 

do crescimento pessoal e profissional; 

VII. realizar estudos para subsídio às políticas de pessoal no que concerne à remuneração 

proporcional à complexidade do trabalho, à concessão de benefícios e à melhoria das 

condições de trabalho; 



 
 

 

34 

 

VIII. articular-se com entidades representativas das classes empresariais e de trabalhadores, 

como sindicatos, associações e conselhos profissionais visando à busca de oportunidades 

para a garantia do trabalho decente na Instituição; 

IX. coordenar as atividades de treinamento e desenvolvimento dos colaboradores propondo 

políticas e executando ações de desenvolvimento de pessoas, ações de captação e de 

avaliação de desempenho de colaboradores, de forma a orientar o atendimento aos 

objetivos estratégicos organizacionais;  

X. atualizar os documentos internos de gestão de pessoas, observando atos normativos 

referentes à estrutura organizacional, aos processos de trabalho, de planejamento e de 

acompanhamento do desempenho organizacional; 

XI. realizar análises técnicas e emitir relatórios e pareceres de recursos humanos, no que se 

refere à situação funcional de colaboradores, quanto à aplicabilidade das orientações da 

política de gestão de pessoas adotada pela Instituição, representadas pelo Plano de Cargos 

e Salários e outras orientações normativas internas;  

XII. coordenar as atividades de recrutamento e seleção dos colaboradores propondo políticas e 

executando ações de atração e retenção de talentos de forma a assegurar a mobilização e 

o aprimoramento contínuo da força de trabalho; 

XIII. participar da elaboração do Plano de Trabalho Anual, do Orçamento-programa e de suas 

retificações e do Relatório de Gestão da Administração Regional. 

Art. 71. Nos procedimentos de Admissão, Controle e Demissão de Pessoal, o Núcleo de 

Desenvolvimento e Gestão de Pessoal tem, ainda, como competências: 

I. executar tarefas inerentes à admissão, movimentação e demissão de pessoal; 

II. administrar a atividade de integração de novos colaboradores no âmbito do Senac-DF, 

dentro dos critérios administrativos e jurídicos; 

III. elaborar contratos de trabalho, portarias e outros documentos necessários para a efetivação 

da admissão de colaboradores; 

IV. receber e conferir os documentos necessários para o atendimento à legislação vigente e as 

instruções normativas internas para a admissão de novos colaboradores; 

V. realizar os registros relativos à vida funcional dos colaboradores;  

VI. coordenar o controle da frequência dos colaboradores, observando as normas e os 

procedimentos estabelecidos; 

VII. emitir relatórios de frequência dos colaboradores e encaminhá-los para acompanhamento 

pelos gestores;  

VIII. acompanhar, sistematicamente, as ocorrências de afastamentos e de jornadas 

extraordinárias de trabalho; 

IX. acompanhar o processo de desligamento de colaboradores e quitação do contrato de 

trabalho;  

X. representar a Instituição junto aos sindicatos representativos dos empregados, à DRT, à 

Justiça do Trabalho, e outros órgãos congêneres, mediante determinação superior; 

XI. manter atualizada toda a documentação referente as rotinas de pessoal, exigidas pelos 

órgãos fiscalizadores; 

XII. orientar os órgãos do Senac-DF quanto à execução das rotinas de pessoal e seus aspectos 

legais. 
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Art. 72. Nos procedimentos de Benefícios de Pessoal, o Núcleo de Desenvolvimento e Gestão de 

Pessoal tem, ainda, como competências: 

I. administrar a carteira de benefícios legais ou espontâneos concedidos aos colaboradores, 

com o objetivo assistencial, cumprindo normas estabelecidas; 

II. participar dos processos de contratações de entidades fornecedoras de serviços 

relacionados aos benefícios concedidos a colaboradores pela Instituição; 

III. fornecer informações financeiras e contábeis quanto aos benefícios concedidos pela 

instituição. 

Art. 73. Nos procedimentos de Processamento da Folha de Pagamento, o Núcleo de 

Desenvolvimento e Gestão de Pessoal tem, ainda, como competências: 

I. administrar e executar o processamento de todos os cálculos relacionados à elaboração da 

folha de pagamento dos colaboradores, considerando as informações produzidas nas 

Unidades do Senac-DF, necessárias para a composição das remunerações;  

II. apurar e preparar documentos relacionados aos encargos incidentes sobre a folha de 

pagamento e agendar liquidação dos débitos junto à rede bancária; 

III. administrar os processos de concessão e cálculo de férias e de 13º salário; 

IV. fornecer informações sobre a folha de pagamento sempre que necessário para a 

composição de relatórios gerenciais;  

V. atender às solicitações e diligências dos órgãos de fiscalização e controle, internos e 

externos, em assuntos relacionados à folha de pagamento; 

VI. orientar os órgãos do Senac-DF quanto à execução das rotinas de pessoal e seus aspectos 

legais.  

Art. 74. Nos procedimentos de Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas, o Núcleo de 

Desenvolvimento e Gestão de Pessoal tem, ainda, como competências: 

I. elaborar e executar o Plano Anual de Desenvolvimento de Pessoas de todo o Departamento 

Regional;  

II. administrar o processo de avaliação de desempenho dos colaboradores, observando as 

instruções normativas, orientando avaliadores e avaliados e consolidando os resultados 

para encaminhamento ao Presidente do Conselho Regional do Senac-DF;  

III. coordenar programas, e a concessão de bolsas de incentivo à elevação da escolaridade e 

ao aperfeiçoamento dos colaboradores; 

IV. propor projetos para o desenvolvimento dos recursos humanos do Senac-DF a serem 

executados pelas demais Unidades; 

V. elaborar o pedido de diárias, a reserva de hospedagem e a aquisição de passagens áreas 

para colaboradores, quando autorizados pela Direg. 

Art. 75. Nos procedimentos de Provisão de Recursos Humanos, o Núcleo de Desenvolvimento e 

Gestão de Pessoal tem, ainda, como competências: 

I. executar o processo de recrutamento e seleção dos colaboradores do Senac-DF, 

observando as instruções normativas; 

II. coordenar o processo de convocação dos candidatos aprovados em processo seletivo; 

III. acompanhar o processo de assinatura do contrato de trabalho;  
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IV. mapear o perfil dos cargos da instituição e manter a sua descrição atualizada. 

Da Editora e da Livraria 

 

Art. 76. Como apoio às atividades de edição e distribuição de obras técnico-pedagógicas e 

culturais, o Senac-DF contará com Editora e Livraria. 

 § 1º A Editora do Senac-DF incumbe, preferencialmente, a colaborador do Departamento 

Regional, com escolaridade de nível superior, designado pelo Presidente do Conselho Regional, 

por indicação do Diretor Regional ao cargo de Editor-Chefe. 

 § 2º A Livraria do Senac-DF incumbe, preferencialmente, a colaborador do Departamento 

Regional, com escolaridade de nível superior, designado pelo Presidente do Conselho Regional, 

por indicação do Diretor Regional ao cargo de Livreiro-Chefe. 

 

Art. 77. Compete à Editora e à Livraria: 

I. editar, coeditar e divulgar livros, periódicos e outros suportes produzidos por membros da 

comunidade Senac e por autores que promovam o ensino, a pesquisa e a extensão nos 

diversos campos do conhecimento;  

II. disseminar o conhecimento científico, tecnológico, literário, artístico, filosófico que propicie o 

desenvolvimento da cultura e do comércio de bens, serviços e turismo no Distrito Federal e 

na área da saúde;  

III. incentivar e dar suporte à produção científica, tecnológica, pedagógica e artístico-literária 

dos docentes, técnicos, pessoal administrativo deste Senac-DF e de outros técnicos ou 

docentes especialmente convidados;  

IV. promover o intercâmbio bibliográfico com o Sistema “S” e com outras instituições 

acadêmicas, bibliotecas e instituições congêneres e participar de entidades que 

congreguem editoras; 

V. desenvolver outras atividades inerentes à área editorial;  

VI. planejar e coordenar o desenvolvimento de ações relativas a documentação, compra, 

estoque, venda de publicações e controle de vendas de livros; 

VII. planejar e coordenar a edição e reedição de obras técnico-pedagógicas e culturais e 

controlar sua distribuição; 

VIII. executar quaisquer outras atribuições que, pela natureza, possam incluir-se em sua esfera 

de trabalho; 

IX. coordenar e secretariar as reuniões do Conselho Editorial para apreciação do mérito dos 

títulos submetidos a análise para publicação recomendando ou rejeitando cada proposta 

conforme os critérios adotados pela Editora Senac-DF; 

X. atender a demanda interna de títulos das Editoras Senac para cursos, quando solicitado 

pelo CEP, Faculdade Senac e empresas educacionais e aprovados pela Direção Regional; 

XI. supervisionar, orientar e acompanhar o funcionamento da livraria do Senac-DF, sugerindo 

os títulos para comercialização; 

XII. participar da elaboração do Plano de Trabalho Anual, do Orçamento-programa e de suas 

retificações e do Relatório de Gestão da Administração Regional. 
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TÍTULO IV 

Das Atribuições dos Cargos de Confiança 

 

Do Diretor Regional 
 

Art. 78. São atribuições do Diretor Regional, além das previstas no art. 28, inciso IV, do 

Regulamento do Senac, no art. 28 Decreto nº. 61.843, de 05 de dezembro de 1967, e no art. 24, 

inciso IV da Resolução Senac nº 855/2007. 

I. representar a Administração Regional, quando designado pelo Presidente do Conselho 

Regional; 

II. programar, convocar e dirigir reuniões e encontros de interesse da Direção Regional; 

III. buscar alternativas viáveis ao desenvolvimento harmônico das ações finalísticas e de apoio 

do Senac-DF; 

IV. desenvolver ou determinar o desenvolvimento de ações que levem ao aprimoramento 

técnico-profissional, cultural e das relações interpessoais dos colaboradores; 

V. propor, ao Presidente do Conselho Regional, designação e exoneração de colaboradores 

para cargos de confiança, ouvidos os gestores, quando entender necessário; 

VI. aprovar horário de trabalho, respeitado os limites previstos na legislação trabalhista; 

VII. aprovar as aquisições de material e os contratos de serviço até o valor fixado pelo Conselho 

Regional;  

VIII. instaurar Comissão de Sindicância e propor ao Presidente do Conselho Regional a 

instauração de inquéritos administrativos; 

IX. criar grupos de trabalho e comissões, quando entender necessários; 

X. supervisionar, coordenar e controlar as atividades desenvolvidas pelos órgãos integrantes 

da estrutura do Departamento Regional; 

XI. cumprir e fazer cumprir os regulamentos, as políticas e as normas internas em vigor; 

XII. decidir sobre o encaminhamento ao Presidente do Conselho Regional quanto à demissão, 

admissão, promoção e movimentação de colaboradores lotados no Departamento Regional 

e aplicação de penas disciplinares; 

XIII. convocar o Chefe do Gabinete, Chefe da Controladoria, Chefe da Assessoria de 

Planejamento e Estudos, Chefe da Assessoria Jurídica, Editor-chefe, Livreiro-chefe, 

Ouvidor-geral, Gerentes de Divisão, Diretores da Faculdade, Gerentes, Subgerentes e 

demais dirigentes e colaboradores das Unidades do Senac-DF para participação em 

reuniões, encontros, treinamentos e outros eventos; 

XIV. delegar competências aos seus subordinados para a prática de atos da alçada da Direção 

Regional; 

XV. executar outras atividades que lhe forem delegadas pelo Presidente do Conselho Regional. 

Dos Gerentes de Divisão 
 

Art. 79. São atribuições dos Gerentes de Divisão: 

I. supervisionar, coordenar e controlar as atividades dos órgãos sob sua responsabilidade; 
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II. submeter ao Diretor Regional os assuntos pertinentes à sua respectiva área de atuação, 

sujeitos à decisão superior, bem como prestar contas do cumprimento das determinações 

recebidas; 

III. cumprir e fazer cumprir, na esfera de sua competência, os regulamentos, as políticas e as 

normas internas em vigor; 

IV. decidir, no limite de sua alçada, sobre matéria relativa aos órgãos da Divisão, inclusive 

dando vistas e/ou assinando expedientes e demais atos; 

V. delegar competência a seus subordinados para a prática de atos de sua alçada; 

VI. submeter à apreciação do Diretor Regional propostas de admissão, movimentação, 

demissão, elogio, promoção, aplicação de penas disciplinares, treinamento e 

desenvolvimento de colaboradores lotados na Divisão; 

VII. participar de reuniões atendendo às convocações do Diretor Regional, bem como reunir 

titulares dos órgãos da Divisão para exames de assuntos de interesse geral; 

VIII. zelar pela assiduidade e pontualidade dos colaboradores lotados na Divisão e submeter ao 

Diretor Regional medidas relativas a irregularidades de ponto; 

IX. zelar pelo estado de higiene, conservação e segurança dos locais destinados ao 

funcionamento da Divisão, das instalações, dos equipamentos e dos materiais neles 

existentes; 

X. apresentar relatório de atividades da Divisão, semestral ou anualmente, ou ainda quando 

solicitado, ao Diretor Regional, de acordo com as normas e requisitos estabelecidos; 

XI. submeter, previamente, ao Diretor Regional proposta de convocação de Diretores da 

Faculdade, Gerentes, Subgerentes e dos demais colaboradores em exercício nas Unidades 

Operativas para participação em eventos de qualquer natureza; 

XII. cumprir e fazer cumprir as determinações decorrentes do trabalho da Controladoria, 

endossados pelo Diretor Regional; 

XIII. participar da elaboração, acompanhamento e controle do Plano de Trabalho Anual, do 

Orçamento-programa e de suas retificações e do Relatório de Gestão da Administração 

Regional. 

 Parágrafo único. Os Gerentes de Divisão terão a responsabilidade de subsidiar os 

colaboradores, responsáveis pela interlocução técnica da Sede com as Unidades Operativas e pelo 

acompanhamento da operacionalização das políticas e determinações estratégicas emanadas do 

Presidente do Conselho Regional e do Diretor Regional, e das determinações táticas emanadas 

das Divisões. 

 
Dos demais ocupantes de Cargos de Confiança 

 

Art. 80. São atribuições dos demais ocupantes de cargos de confiança, de acordo com a função 

que exercem: 

I. supervisionar e coordenar a execução dos trabalhos sob sua responsabilidade; 

II. submeter à chefia imediata os assuntos pertinentes à sua área de atuação sujeitos à 

decisão superior prestar-lhe contas do cumprimento de suas determinações e cientificá-la 

do andamento do serviço; 
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III. decidir, no limite de sua alçada, sobre matéria relativa ao órgão ou área sob sua 

responsabilidade, quando for o caso; 

IV. participar de reuniões, atendendo convocações na forma especificada neste Regimento 

Interno, bem como reunir seus subordinados, quando for o caso, para exame de assuntos 

de interesse geral; 

V. opinar sobre assuntos da competência do seu órgão ou área, submetidos à sua 

consideração pela chefia imediata; 

VI. requerer ou propor as providências necessárias à efetivação das atividades do órgão ou 

área, inclusive criando procedimentos e processos de trabalho; 

VII. estabelecer e supervisionar o trabalho a ser executado, distribuindo tarefas e delegando 

atribuições aos subordinados, quando for o caso, orientando-os quando necessário; 

VIII. assinar expedientes e demais atos de sua alçada, de acordo com as normas estabelecidas; 

IX. promover o desenvolvimento do pessoal subordinado, quando for o caso, estimulando o 

espírito de trabalho em grupo e de cooperação; 

X. apresentar relatório das atividades do órgão ou área, na periodicidade estabelecida ou 

quando solicitado pelo Diretor Regional; 

XI. desempenhar quaisquer outras atribuições de competência do seu órgão, principalmente, as 

determinadas pela chefia imediata ou pelo Diretor Regional; 

XII. participar da elaboração do Plano de Trabalho Anual, do Orçamento-programa e de suas 

retificações e do Relatório de Gestão da Administração Regional. 

TÍTULO V 

Das Atribuições dos Grupos e Comissões Permanentes 

Da Comissão Permanente de Licitação 
 

Art. 81. Cabe à Comissão Permanente de Licitação – CPL – receber, examinar e julgar todos os 

documentos relativos às licitações do Senac-DF. 

I. promover licitações e demais atos relativos;  

II. instruir os recursos administrativos de sua competência. 

 

TÍTULO VI 

Das Disposições Gerais 

 

Art. 82. Para os cargos de confiança deverão ser indicados, preferencialmente, colaboradores do 

quadro de pessoal do Departamento Regional, necessariamente com qualificação ou habilitação 

para a atividade. 

 

Art. 83. No impedimento do Diretor Regional, responderá pelo Departamento Regional, 

preferencialmente, o Chefe do Gabinete, ou um dos Gerentes de Divisão a ser designado pelo 

Presidente do Conselho Regional. 
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Art. 84. No impedimento do Gerente de Divisão, responderá pela Divisão, preferencialmente, um 

dos seus Coordenadores de Núcleo, a ser designado pelo Presidente do Conselho Regional. 

 

Art. 85. Este Regimento Interno poderá ser modificado desde que razões prementes o 

recomendem ou por necessidade de adequação à realidade organizacional, após ser devidamente 

apreciado e aprovado pelo Conselho Regional. 

 

Art. 86. Ao Presidente do Conselho Regional cabe interpretar este Regimento Interno, suprindo 

suas omissões e dirimindo as dúvidas suscitadas em sua aplicação. 

 

Art. 87. Este Regimento Interno, após aprovação do Conselho Regional, entrará em vigor na data 

de sua assinatura pelo Presidente do Conselho Regional. 

 
 

Organograma do Senac-DF 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

 

41 

 

 
 

Aprovado, em 18 de dezembro de 2015, na 407 Reunião do Conselho Regional do Senac-DF, 
tendo como relator Paolo Orlando Piacesi. 

 

 

 

 

ADELMIR ARAÚJO SANTANA 

Presidente do Conselho Regional Senac-DF 


