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Para: Unidades Educacionais e Administrativas

De: Divisão de Recursos Humanos

Assunto: Lei nº 6720/14 – Enquadramento

 

Complementando a 

sobre o mesmo assunto desta comunicação, escl

comprobatórios da titulação acadêmica dos servidores inativos, 

nível superior, médio especializado e médio

ser entregues em cópias. 

A autenticação das cópias poderá ser 

para tanto, os originais dos 

conjunto. Se a entrega se der por cópias autenticadas em cartório, a apresentação dos 

originais não será necessária.

A DIVRH disponibilizou 

http://www.faetec.rj.gov.br/divrh/index.php/cargos

 

Atenciosamente, 

 

 

Robson José 
Chefe de Recursos Humanos 
Mat.: 220.270-3 
ID. 2074455-2 
 

Cópias: Arquivo 
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Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia 
Fundação de Apoio à Escola Técnica 
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Unidades Educacionais e Administrativas 

De: Divisão de Recursos Humanos  

Enquadramento de Inativos 

Complementando a CI FAETEC/DIVRH nº 371/14, de 01 de julho de 2014, 

sobre o mesmo assunto desta comunicação, esclareço que os

comprobatórios da titulação acadêmica dos servidores inativos, que ocuparam 

nível superior, médio especializado e médio no Quadro de Pessoal da FAETEC deverão 

autenticação das cópias poderá ser realizada na recepção da própria

originais dos documentos de titulação deverão ser apresentados em 

Se a entrega se der por cópias autenticadas em cartório, a apresentação dos 

originais não será necessária. 

IVRH disponibilizou esclarecimentos complementares atrav

http://www.faetec.rj.gov.br/divrh/index.php/cargos-e-salarios-faetec  

 

CI FAETEC/DIVRH nº 

Rio de Janeiro, 02 

telefax (21) 2333-9512 

 

CI FAETEC/DIVRH nº 371/14, de 01 de julho de 2014, 

que os documentos 

que ocuparam cargos de 

no Quadro de Pessoal da FAETEC deverão 

ealizada na recepção da própria DIVRH, e 

deverão ser apresentados em 

Se a entrega se der por cópias autenticadas em cartório, a apresentação dos 

através do link 

DIVRH nº 379/14 

 de julho de 2014.  
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