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SERViÇO' PÚBLICO FEDERAL

Rio de -eiro,'0 de a.bril de 1973

Da
).

S.C~eta.r:i. do CBPjJ

Sra. Gerente do G'l'/Ooordenação

SnhOl'a G rente

d' 17 de abril
9!o do I P,

atenção ao me o. n 1/73,
oorrente, b 1xo rela.oiono

xero!oio no CBPE, oom os

do r. Diretor do lE ,
o ~990al' dispO. :1-
inte sclár cento &

- torpe Gil Diegué _ contra-oheque em exo
_ Maria D:Ji,v t :1011' MOlma._ oontra.oheque e anexo, E$ol reoe

. , . #que o de ~aneiro se rer re ao ulti o pagamento reóebido ate
prea nte data•

.., Ma.r1a da.s· Dore8T1n" de VIol.o" I ontts

.•~ilza Isabel Braga.P1 iro - fora dO GT
• Olga B atriz W. !amergoroslt.1. I onu
_ ~~lene ilveira Lim T ixe1ra - j~ entr gou o lNEPu oontr -

ohequ li! terente o mê out.ubro, informando j"noluir :tI-

ento de venoimentos,'r oente. $01i01t r' 'B a. u d
arço, qu oportunament pres nta.:r' e so. ooordenação.

Cordial ente,

Rélo1ea J;t:;:. de Souza
~/ Seortari do CBPE

Anoxo. 2.

lhOS.



SER VIÇO PÚBLICO FEDERAL
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llmo. Sr.
Pr sid nt Paulo Py Cordeiro.
Cona lho gion 1 de Bibliot cono
Av. o Branoo, 219/239
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Proa. Cl)PE 1179/73(*) prest do rv1çoa no Grupo
Eduo"cio 1 do l

oum ntaç'" Info

HO /.



MINIST!lUO DA EDUCAÇKO E CULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACION~

MEIDRANOO N9 1/1J

O pessoal, funcionário dos Estados à
disposição deste Instituto, deverá apresentar,
até o dia 30 do corrente mês, seu contra-cheqte
dos vencimetos estaduais do mês de março próxi
IOO passado.

INEP, em 17 de abril de 1973.

AYrto~alhO Mattos
Diretor-Geral do KNEP

INEP/GAB/ZCS/ev.



SERViÇO FEDERAL

Em 4 de maio de 1973.

Do Diretor Geral do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionaiã
Ao Sra. Diretora Executiva do CBPE
Assunto: Demissão de servidor CLT por justa causa

(Comunica)

Senhora Diretora,

Comunico a V.Sa., para os devidos fins, que os ser-
vidores constantes do of!cio anexo, foram demitidos do quadro funci~
na! deste Instituto, por justa causa.

Atenciosamente,

~~~~
Ayrton de Carvalho Mattos

Diretor Geral

INEP /SP /SRO/hpc.
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SERViÇO PÚBLICO FEDERAL

Em 1 NOV 1973

Do : Diretor-Geram do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais (INEP)

A~: Sra. Diretora do Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais

Assunto

Senhora Diretora,

A fim de que este Instituto possa cumprir
os prazos estabelecidos na Portaria MEC nº 552, de 27/09/1973 fi _
xei a data limite pa~a pagamentos por Suprimentos de Fundos em
14/12/73 e para prestação de contas e uevolução de saldos em' •••••
18/12/73.

Assim, ao soilicit ar a ob ser-vano í a desses prazos, re-
comendo a V.Sa. processar com urgência despesas já empenhadas, ul-
timar os convites programados e instruir os seguintes portadores _
de Suprimentos de Fundos desse Centro:

1~..J1LetlciaHaria. Santos de Faria ~ ,
2 - Regina Helena Tavares

V 3 - Nair Ferreira TUlh~b9 ~
v 4 - Aladyr Corrêa __ ~
V5 - Haria José Bessadas Pena Firme
V 6 - Jairo Teixeira Araujo •

Atenciosamente,

~t~ (~~A~
Ayrton de Carvalho Mattos

Dir,etor-Geral lXl.r~ ~ f "
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