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     EMENTA: Consulta de Atribuição - Aprovação do parecer pelo Deferimento 

                          
 
 

                           DECISÃO 

  

                                
                            A Câmara Especializada de Engenharia Elétrica - CEEE do Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia de Pernambuco – CREA-PE, reunida em sua Sessão Ordinária nº. 01, realizada 

no dia 03 de fevereiro de 2016, apreciando o parecer exarado pelo Conselheiro Relator Eng. Eletricista 

Diego Lopes, referente ao protocolo nº 100.371.202/2016 - Gustavo Alencar Fernandes, referente à sua 

consulta de atribuições com o seguinte teor: “Recentemente fiz um concurso onde havia vagas para uma 

das seguinte especializadas: Engenharia de Agrimensura, Engenharia Civil, Engenharia Cartográfica, 

Engenharia de Computação, Engenharia Eletrônica, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, 

Engenharia Metalúrgica, Engenharia Química e Engenharia de Telecomunicações. Conforme o edital 

do concurso Capítulo 8, subitem 8.1 (alínea “u”) tem-se o seguinte trecho sobre a Validação 

Documental: 8. HABILITAÇÃO À MATRÍCULA 8.1. Estará habilitado à matrícula na EAOEAR 2016 

o candidato que atender a todas as condições a seguir: “u) ter concluído, com aproveitamento, curso 

superior de Engenharia (bacharelado), do Sistema Nacional de Ensino, de forma, na especialidade a 

que concorre, de forma que possa apresentar, durante a Concentração Final, na CIAAR, cópia 

acompanhada do original do diploma, certificado ou declaração de conclusão, devidamente registrado, 

e o histórico escolar do curso, devidamente registrados, expedidos por estabelecimento de ensino 

reconhecido pelo órgão federal, estadual, distrital, municipal ou regional de ensino competente. w) 

apresentar-se no CIAAR na data prevista para a Concentração Final, portanto os originais e 1 (uma) 

cópia simples de cada documento que segue: 12) diploma, certificado ou declaração de conclusão do 

Curso Superior de Engenharia, conforme alínea “u” do item 8.1; Minha graduação é Engenharia 

Elétrica modalidade Eletrônica, porém consultei no site do CONFEA que dois candidatos que prestaram 

o concurso são de Engenharia de Controle de Automação, especialidade que não está prevista no edital. 

Os mesmos conseguiram ser aprovados mediante uma declaração do CREA, atestando estarem aptos a 

exercerem o cargo de Engenheiro Eletrônico. Sendo assim, solicitado o diploma na especialidade de 

Engenharia Eletrônica e não havendo descrição no edital do campo de atuação do cargo e as atividades 

a serem exercidas, gostaria que o CREA-PE me entregasse uma resposta formal de qual titulação seria 

mais adequada sobre essa questão.” DECIDIU, por unanimidade, aprovar o parecer do conselheiro 

Relator com o seguinte teor: “Verificando o extrato profissional do Senhor Gustavo Alencar Fernandes 

vemos que o mesmo possui o Título de “Engenharia Elétrica Habilitação Eletrônica?Engenheiro 

Eletricista”, e é regido pelos artigos 8º e 9º da Resolução 218/73 do Confea, onde o artigo 9º diz que 
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“compete ao Engenheiro Eletrônico ou ao Engenheiro Eletricista, modalidade eletrônica ou ao 

Engenheiro de Comunicação: I – O desempenho das atividades de 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, 

referentes a materiais elétricos e eletrônicos; equipamentos eletrônicos em geral; sistemas de 

comunicação e telecomunicações; sistemas de medição e controle elétricos e eletrônico; seus serviços 

afins e correlatos”. Ao entender do Crea-PE e da legislação em vigor o profissional Gustavo Alencar 

Fernandes esta apto a exercer o cargo de Engenheiro Eletrônico.Coordenou a Sessão o Eng.º 

Eletricista Clayton Ferraz de Paiva. Presente os Conselheiros Titulares: Alexandre José Rodrigues 

Mercanti, Diego Soares Lopes, Mailson da Silva Neto, Plínio Rogério Bezerra e Sá, Roberto Luiz de 

Carvalho Freire, Conselheiros Suplentes: Luiz de França Leite (em substituição ao Conselheiro 

Titular André Carlos Bandeira Lopes), Adir Átila Matos de Sousa, Robstaine Alves Saraiva.  

 

 

 

Cientifique-se e cumpra-se. 

   

 

Recife, 03 de fevereiro de 2016 

 

 

_______________________________________ 

 Eng.º Eletricista  Clayton Ferraz de Paiva 

Coordenador da CEEE 

 


