
                                      

CFDT – Conselho Federal de Decoradores e Tapeceiros 

PORTARIA Nº 011/2022 

CRIAÇÃO DA FUNÇÃO DE AGENTE CREDENCIADOR 

O CFDT – Conselho Federal dos Decoradores e Tapeceiros, órgão máximo do 

SINDETAP – Sindicato Nacional dos Decoradores e Tapeceiros, representado neste ato 

por seu diretor Presidente do Conselho Deliberativo, Jomateleno dos Santos Teixeira, 

CFDT 001-SP, RG 7.186.124-5, CPF 669.582.108-91 - OMS – DF 001, que a esta 

subscreve, vem nos termos Estatutários e Regimentais, com os poderes que lhe são 

outorgados, editar e publicar a presente portaria, que entra em vigor imediatamente a partir 

da data de sua assinatura e publicação em nosso portal de internet www.cfdt.org.br  

DOS FATOS: Como a profissão dos Decoradores e Tapeceiros já foi regulamentada e 

aprovada no Congresso nacional, o que aconteceu também com o dia nacional do tapeceiro 

que passou a ser comemorado no décimo primeiro dia do mês de outubro, podemos 

considerar concluída todas as fases da implantação da nova profissão que, por força 

estatutária, está sendo implantada através da CESB – Confederação do Elo Social Brasil. 

DAS PROVIDÊNCIAS: Como para credenciar os profissionais e emitir seus registros 

profissionais não se faz necessário ter a sede física em cada estado, podendo ser 

implantado através da sede federal do conselho, decide-se pela separação do projeto 

sindical com o projeto de regulamentação profissional, e para isso cria-se, através da 

presente portaria, o cargo de AGENTE CREDENCIADOR. 

DOS RENDIMENTOS: o AGENTE CREDENCIADOR deverá ser registrado em sua CTPS 

com o salário fixo de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por mês, com direito a vale transporte e 

comissões fixadas de acordo com a meta estabelecida. 

Os contratos inicialmente deverão ser de 30 (trinta) dias, com prorrogação de mais 60 

(sessenta) dias, e essa prorrogação deve estar atrelada ao cumprimento das metas pré-

ajustadas entre as partes. 

DAS EXIGÊNCIAS: Os candidatos deverão ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos, 

terem concluído o ensino médio, bem como participado de 2 (dois) cursos vivenciais 

(online), o de Cidadania e o de Crenças, além participarem de 40 (quarenta) minutos de 

palestra de autoestima.  

DO PLANO DE CARREIRA:  Os AGENTES CREDENCIADORES, quando da abertura das 

sedes estaduais e regionais do SINDETAP, poderão, em caso de existência de vaga, 

ocupar o cargo de diretores sindicais. 

                                                                     São Paulo 03 de janeiro de 2022 
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