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Vitória (ES), terça-feira, 18 de Outubro de 2022.

Consórcio Público da Região Polinorte do Espírito Santo  
- CIM Polinorte -

AVISO DE EDITAL
P.E. Nº 043/2022

ID: 2022.501C2600003.02.0023.

Obj: Aquisição de pneus e câmaras de ar . Proc. 
2189/22. A licitação será dia 01/11/22, às 13 h, se 
realizará no portal www.bll.org.br;  Ed. http://www.
cimpolinorte.es.gov.br/

Joice Nunes Bufon
Pregoeira Oficial

Protocolo 952006

Companhia de Melhoramento e Desenvolvimento de 
Guarapari  - CODEG -

TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIO

À FUNCIONÁRIA:ALESSANDRA SOARES 
HAIDMANN

ASSUNTO: TRANSFERÊNCIA DE EQUIPE

Faço saber à funcionária ALESSANDRA SOARES 
HAIDMANN (gari) que a mesma foi transferida de 
turma pela diretoria desta Cia CODEG. A aludida 
funcionária deixa de laborar na Praça Saudável, 
bairro Kubitschek, para passar a laborar na equipe 
do chefe setorial CRISPIM DA SILVA LIMA, na região 
do centro da cidade, no horário matinal das 5 horas 

até às 11 horas da manhã.
Assim, fica a funcionária ALESSANDRA SOARES 
HAIDMANN convocada a, de imediato, começar 
a comparecer com assiduidade no seu novo 
trecho de trabalho, no horário regulamentar de 
expediente acima descrito, que é de 5 horas às 11 
horas da manhã. A funcionária deverá, inicialmente, 
se apresentar ao chefe setorial acima mencionado, 
para receber as ordens de serviço e orientações 
pertinentes.

Informamos, também, que a CODEG está à disposição 
para que, caso a funcionária não esteja de acordo 
com o transporte fornecido pela CODEG, solicite ao 
RH o vale-transporte. Caso a mesma deseje utilizar 
a van de transporte da CODEG, o local de embarque 
e desembarque será a rua Paissandú, em frente 
ao número 272, na Prainha de Olaria, conforme já 
comunicado em outra oportunidade.

Por fim, e sendo esta a terceira comunicação da 
CODEG no mesmo sentido, direcionada à funcionária, 
alertamos que a recusa em comparecer ao trabalho, 
após este comunicado, implicará, por parte da 
funcionária, em infração grave conforme artigo 482 
da CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas), por 
desídia e por insubordinação, e a empresa tomará as 
medidas cabíveis.

Guarapari, 7 de outubro de 2022.

LUCIANE NUNES DE SOUZA
Diretora Vice-Presidente

CODEG
Protocolo 951749
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