Apêndice I
Rua dos Alecrins, 234
Altamira, PB, Brasil
DF - Cep: 16322-111
Fone: (175) 2887654
Fax: (175) 288 7539

Carta: 004/98
A
Fundação Sérgio Andrade
Rua Paulo Castanho, 548

20 de Julho de 1998

Jaboatão - RS - Brasil
Cep: 57438- 227
Prezados Senhores:
ALTERAÇÃO DE FORNECIMENTO
Comunicamos nossa impossibilidade, por motivos técnicos, de manter o fornecimento do
papelão corrugado (ref: 345YTR), a partir do próximo ano. Entretanto, temos a satisfação de poder
oferecer um material que substituirá, com melhor rendimento, o anteriormente oferecido.
Para minimizar os possíveis transtornos que a mudança poderia causar, enviamos uma
amostra do novo material e suas especificações. Além disso, um técnico foi designado para
implementar as mudanças necessárias em suas máquinas.
Gostaríamos que agendassem a ida de nosso técnico, Sr João Andrade (F: 2887685), o mais
breve possível, e reiteramos nossa certeza de poder oferecer os melhores produtos e serviços.
Atenciosamente,

______________________
Claudio Lima Damasceno
Gerente Administrativo
Anexo: especificações do papelão corrugado674jit
CLD/amd/RA234

Apêndice II
Jaboatão, 06 de Janeiro de 2002

CIRCULAR DP nº67/02
Senhores Funcionários:
Vimos informar a Vossas Senhorias que, devido à grande demanda de plástico bolha no
mercado, as alas C-6 e C-7 não terão expediente na semana do dia 10 ao dia 15 do corrente. Sendo
seus funcionários requisitados nas alas B-4 e B-5 apenas durante esta semana.
Este Departamento encontra-se à disposição de Vossas Senhorias para quaisquer outros
esclarecimentos.
Atenciosamente,

________________________
MARCUS V. BOZARIOCHINI
Chefe do Departamento de
Planejamento

MVB/mhk

Apêndice III
Mem. GP-723/02

Jaboatão, 23 de Janeiro de 2002

Ao Sr, Chefe do Depto Financeiro:
Assunto: providências para viagem

Informo a Vossa Senhoria, para as devidas providências, que a funcionária MARIA
FELÌCIA CALDAS, Diretora de Marketing, tem reunião marcada em nossa filial de São Paulo no
dia 04 de Fevereiro deste ano. Solicito, portanto, reservas de passagens e hotel.
Atenciosamente,

______________________
FABIANO CRAVO
Chefe de Gabinete

FC/bd

Apêndice IV
RELATÓRIO
Assunto: Processo seletivo de secretária para diretoria
Relator: José Graciliano Souza - Gerente do Depto. Recursos Humanos

Sobre o processo de seleção para secretária sênior da diretoria, realizado no mês de
Dezembro do ano de 2001, tenho a satisfação de apresentar a Vossa Senhoria o presente Relatório.
De acordo com o Regulamento de Seleção, formulado por este departamento no ano de
1996, foram realizadas provas orais e escritas de língua nativa e estrangeira; avaliação sobre
informática e habilidades de Relacionamento Pessoal e Desenvoltura em Situações Sociais.
Devido ao grande número de inscrições realizadas, o processo de seleção se estendeu por
todo o mês de dezembro até o corrente.
Dando-se por findado o processo no dia 05 do corrente mês, a candidata selecionada tem
recomendação para se apresentar a este Departamento no dia 10 do corrente para devidas
informações e encaminhamentos
Seguem, em anexo, as provas da candidata e os pareceres técnicos e psicológicos.
Agradeço, mais uma vez, a confiança em mim depositada por Vossa Senhoria para
executar tal processo seletivo.
Jaboatão, 06 de Janeiro de 2002
_______________________________
José Graciliano Souza
Gerente do Depto. Recursos Humanos
JGS/sxc

Apêndice V
Prezado Senhor Diretor do Departamento de Compras:

Devido ao aquecimento do mercado e da grande procura por plástico bolha, venho-lhe
requerer verba para compra de mais uma extrusora modelo wgh 342 tamanho 04 da Wensein S.A.
da Alemanha. Tendo já sido feita anteriormente licitação, seguem em anexo os documentos
necessários.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Jaboatão, 22 de Agosto de 2001

__________________________
MARCUS V. BOZARIOCHINI
Chefe do Departamento de
Planejamento

Apêndice VI
PROCURAÇÃO

Camila Dias Frerrenii, filha de Ana Maria Dias Frerrenii e de Danilo Frerrenii, nascida aos
15 de julho de 1977, na cidade de Jaboatão, Estado do Rio Grande do Sul, domiciliada e residente
na Rua Gabi Mibrila nº 23, cidade de Jaboatão, Estado do Rio Grande do Sul, portadora do
documento de identidade R. G. nº 9.999.999-0, expedido pelo Departamento de Identificação civil
de Jaboatão – Secretaria de Segurança – em 20/07/1993, pela presente nomeia e constitui seu
bastante procurador o Senhor Daniel Carvalho, brasileiro, domiciliado e residente na Rua
Felisberto da Silva nº 253, bairro Botânico, na cidade de Jaboatão, Estado do Rio Grande do Sul,
portador do documento de identidade R. G. nº 11.111.111-x, para fins de retirada de mercadoria no
porto de Santos, contêiner nº 88678/02 com procedência da Alemanha.

Jaboatão, 31 de Janeiro de 2002

__________________________________
Camila Dias Frerrenii

Apêndice VII
Ofício GP- 556/02

Jaboatão, 11 de fevereiro de 2002.

Senhor Presidente:

Apresentamos a Vossa Senhoria a Senhora Clarita de Salles Cunha, a qual foi selecionada
através de concurso para substituir o Sr. Dominique Antunes, como sua secretária.
Aproveitamos a oportunidade para nos desculpar por qualquer inconveniente causado pela
demora na referida seleção, mas reiteramos que tal se fez necessária devido à grande quantidade de
inscrições para o cargo.
Acrescentamos também que estamos à disposição de Vossa Senhoria para qualquer
esclarecimento que se faça necessário.

_________________________
RODRIGO KELSO RAMIREZ
Chefe do Departamento Pessoal

Ao Senhor Antônio da Costa
Presidente do Instituto de Estatística Aplicada
Canto do Joá -RS
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