
CENTRO DE SAÚDE
NOVA ESPERANÇA

CLÍNICA-ESCOLA

PROPOSTA DE PREÇO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX-PB

CENTRO DE SAÚDE NOVA ESPERANÇA, CNPJ 02.949.141/0006-95, sediada Avenida
Liberdade, 1596 - São Bento - Bayeux - PB, Telefone 83 3232-8926 e e-mail
rinanceiro.csnebv@-OutlQok.com por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os
fins do credenciamento n.® 0001/2020, apresenta Proposta de Preço para as especialidades,

^:onforme abaixo especificado:

CODIGO

PROCED.
DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

QUANT.
PROPOSTO

VALOR UNIT.

PROCEDIMENTO

VLR. TOTAL

PROCEDIMENTO
FREQÜÊNCIA

CONSULTA MEDICA EM ATENCAO

03.01.01.0 07-

2
ESPECIALIZADA -

CARDIOLOGISTA

1200 RS 30,00 RS 36.000,00

03.01.01.0 07-

3

CONSULTA MEDICA EM ATENCAO

ESPECIALIZADA - 180 RS 30,00 RS 5.400,00

GASTROENTEROLOGIA

03.01.01.0 07-

2

CONSULTA MEDICA EM ATENCAO

ESPECIALIZADA - MASTOLOGISTA
420 RS 30,00 RS 12.600,00

03.01.01.0 07-

2

CONSULTA MEDICA EM ATENCAO

ESPECIALIZADA - NEUROLOGIA
600 RS 30,00 RS 18.000,00

03.01.01.0 07-

2

CONSULTA MEDICA EM ATENCAO

ESPECIALIZADA - OFTALMOLOGISTA
540 RS 30,00 RS 16.200,00

*03.01.01.0 07-
3

CONSULTA MEDICA EM ATENCAO

ESPECIALIZADA - PNEUMOLOGIA
240 RS 30,00 RS 7.200,00

03.01.01.0 07-

2

CONSULTA MEDICA EM ATENCAO

ESPECIALIZADA - PSIQUIATRA
600 RS 30,00 RS 18.000,00

03.01.01.0 07-

2

CONSULTA MEDICA EM ATENCAO

ESPECIALIZADA - PSIQUIATRA
INFANTIL

360 RS 30,00 RS 10.800,00

03.01.01.0 07-

2

CONSULTA MEDICA EM ATENCAO

ESPECIALIZADA - MÉDICO PEDIATRA
600 RS 30,00 RS 18.000,00

03.01.01.007-2
CONSULTA MEDICA EM ATENCAO

ESPECIALIZADA - REUMATOLOGISTA
120 RS 30,00 RS 3.600,00

03.01.01.0 07-
2

CONSULTA MEDICA EM ATENCAO

ESPECIALIZADA - DERMATOLOGISTA
480 RS 30,00 RS 14.400,00

03.01.01.007-2

CONSULTA MEDICA EM ATENCAO

ESPECIALIZADA

ENDOCRINOLOGISTA

420 RS 30,00 RS 12.600,00

03.01.01.0 07-

2

CONSULTA MEDICA EM ATENCAO

ESPECIALIZADA -
120 RS 30,00 RS 3.600,00
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02.09.01.0 02-

9
COLONOSCOPIA 60 R$ 500,00 RS 30.000,00

02.09.01.0 03-

7
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA 360 R$ 100,00 RS 36.000,00

02.11.02.0 04-

4

MONITORAMENTO PELO SISTEMA

HOLTER 24 HS (3 CANAIS)
96 R$ 75,00 RS 7.200,00

02.11.02.005-2
MONITORIZAÇÂO AMBULATORIAL DE
PRESSÃO ARTERIAL (MAPA) 96 R$ 75,00 RS 7.200,00

02.11.05.0 05-

9

ELETROENCEFALOGRAMA COM

MAPEAMENTO
48 R$ 50,00 RS 2.400,00

02.11.08.0 05-

5
ESPIROMETRIA 60 R$ 30,00 RS 1.800,00

02.04.01.0 03-

9

RADIOGRAFIA BILATERAL DE

ORBITAS (PA + OBLÍQUAS + HIRTZ)
24 R$ 30,00 RS 720,00

02.04.01.0 05-

5

RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO

TEMPORO-MANDIBULAR BILATERAL
24 R$ 30,00 RS 720,00

02.04.01.0 06-

3

RADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL
+ HIRTZ) 96 R$ 30,00 RS 2.880,00

02.04.01.0 07-

l

RADIOGRAFIA DE CRÂNIO (PA +

LATERAL + OBLIGUA / BRETTON +

HIRTZ)

240 RS 30,00 RS 7.200,00

02.04.01.0 08-

0

RADIOGRAFIA DE CRÂNIO (PA +
LATERAL)

240 RS 30,00 RS 7.200,00

02.04.01.0 09-

8
RADIOGRAFIA DE LARINGE 48 RS 30,00 RS 1.440,00

02.04.01.010-

I

RADIOGRAFIA DE MASTOIDE /

ROCHEDOS (BILATERAL)
96 RS 30,00 RS 2.880,00

02.04.01.0 11-

0

RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA +
OBLÍQUA)

96 RS 30,00 RS 2.880,00

02.04.01.0 12-

8

RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE

(MN + LATERAL + HIRTZ) 120 RS 30,00 RS 3.600,00

r

02.04.01.0 13-

6

RADIOGRAFIA DE REGIÃO

ORBITARIA (LOCALIZACAO DE CORPO
ESTRANHO)

12 RS 30,00 RS 360,00

02.04.01.0 14-

4

RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN
+ MN + LATERAL + HIRTZ)

120 RS 30,00 RS 3.600,00

02.04.01.0 15-

2

RADIOGRAFIA DE SELA TURSICA (PA +
LATERAL + BRETTON)

120 RS 30,00 RS 3.600,00

02.04.02.0 03-

4

RADIOGRAFIA DE COLUNA

CERVICAL (AP + LATERAL + TO +
OBLÍQUAS)

240 RS 30,00 RS 7.200,00

02.04.02.0 04-

2

RADIOGRAFIA DE COLUNA

CERVICAL (AP -F LATERAL + TO /
FLEXAO)

240 RS 30,00 RS 7.200,00

02.04.02.0 05-

0

RADIOGRAFIA DE COLUNA

CERVICAL FUNCIONAL / DTNAMICA
240 RS 30,00 RS 7.200,00

02.04.02.0 06-

9

RADIOGRAFIA DE COLUNA

LOMBOSACRA
120 RS 30,00 RS 3.600,00
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3
DINAMICA

*

02.04.02.0 09-

3

RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA
(AP + LATERAL) 120 R$ 30,00 RS 3.600,00

02.04.02.0 10-

7

RADIOGRAFIA DE COLUNA

TORACOLOMBAR
120 R$ 30,00 RS 3.600,00

02.04.02.0 II-

5

RADIOGRAFIA DE COLUNA

TORACOLOMBAR DINAMICA
120 R$ 30,00 RS 3.600,00

02.04.02.0 12-

3

RADIOGRAFIA DE REGIÃO

SACROCOCCIGEA
12 RS 30,00 RS 360,00

02.04.03.0 07-

2

RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR
HEMITORAX) 12 R$ 30,00 RS 360,00

02.04.03.0 09-

9
RADIOGRAFIA DE ESTERNO 12 R$ 30,00 RS 360,00

02.04.03.0 10-

2

RADIOGRAFIA DE MEDIASTINO (PA E
PERFIL) 12 RS 30,00 RS 360,00

02.04.03.0 II-

0

RADIOGRAFIA DE

PNEUMOMEDIASTINO
12 RS 30,00 RS 360,00

02.04.03.0 12-

9

RADIOGRAFIA DE TÓRAX

(APICOLORDORTICA)
12 RS 30,00 RS 360,00

02.04.03.0 13-

7

RADIOGRAFIA DE TÓRAX (PA +

INSPIRAÇÃO + EXPiRACAO -H

LATERAL)

24 RS 30,00 RS 720,00

02.04.03.0 14-

5

RADIOGRAFIA DE TÓRAX (PA +
LATERAL + OBLÍQUA) 120 RS 30,00 RS 3.600,00

02.04.03.0 15-

3

RADIOGRAFIA DE TÓRAX (PA E
PERFIL) 360 RS 30,00 RS 10.800,00

02.04.03.0 17-

0
RADIOGRAFIA DE TÓRAX (PA) 120 RS 30,00 RS 3.600,00

02.04.04.0 01-

9
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO 36 RS 30,00 RS 1.080,00

02.04.04.0 02-

7

RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO

ACROMIO-CLAVICULAR
36 RS 30,00 RS 1.080,00

02.04.04.0 03-

>  5
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO

ESCAPULO-UMERAL
48 RS 30,00 RS 1.440,00

02.04.04.0 04-

3

RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO

ESTERNO-CLAVICULAR
12 RS 30,00 RS 360,00

02.04.04.0 05-

I
RADIOGRAFIA DE BRAÇO 60 RS 30,00 RS 1.800,00

02.04,04.0 06-

0
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA 48 RS 30,00 RS 1.440,00

02.04.04.0 07-

8
RADIOGRAFIA DE COTOVELO 48 RS 30,00 RS 1.440,00

02.04.04.008-6 RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO 48 RS 30,00 RS 1.440,00

02.04.04.0 09-

4
RADIOGRAFIA DE MAO 120 RS 30,00 RS 3.600,00

02.04.04.0 IO-

8

RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO (P/
DETERMINAÇÃO DE IDADE ÓSSEA) 12 RS 30,00 RS 360,00

02.04.04.0 11-

6

RADIOGRAFIA DE OMOPLATA /

OMBRO (TRES POSICOES) 120 RS 30,00 RS 3.600,00

02.04.04.0 12-

4

RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP +
LATERAL + OBLÍQUA) 240 RS 30,00 RS 7.200,00

02.04.05.0 11-

I

RADIOGRAFIA DE ABDÔMEN (AP +
LATERAL / LOCALIZADA) 240 RS 30,00 RS 7.200,00 4.
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^  t
02.04.05.0 12- RADIOGRAFIA DEA^W

(MÍNIMO DE ̂ INCiDBj^

CENTRO DE SAÚDE
NOVA ESPERANÇA

360,pp

SIMPLES (AP)

02.04.06.0 03-

6
ESCANOMETRIA 240 RS 30,00 RS 7.200,00

02.04.06.0 06-

0

RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO

COXO-FEMORAL
120 R$ 30,00 RS 3.600,00

02.04.06.0 07-

9

RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO
SACRO-ILIACA 120 RS 30,00 RS 3.600,00

02.04.06.0 08-

7

RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO
TIBIO-TARSICA 48 RS 30,00 RS 1.440,00

02.04.06.0 09-

5
RADIOGRAFIA DE BACIA 120 RS 30,00 RS 3.600,00

02.04.06.0 10-

9
RADIOGRAFIA DE CALCAKEO 12 RS 30,00 RS 360,00

02.04.06.0 11-

7
RADIOGRAFIA DE COXA 12 RS 30,00 RS 360,00

02.04.06.0 12-

f  ̂
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP +
LATERAL) 240 RS 30,00 RS 7.200,00

02.04.06.0 13-

3

RADIOGRAFIA DE JOELHO OU

PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)
240 RS 30,00 RS 7.200,00

02.04.06.0 14-

1

RADIOGRAFIA DE JOELHO OU

PATELA (AP + LATERAL + OBLÍQUA + 3
AXIAIS)

240 R$ 30,00 R$ 7.200,00

02.04.06.0 15-

0
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE 120 RS 30,00 RS 3.600,00

02.04.06.0 16-

8
RADIOGRAFIA DE PERNA 120 RS 30,00 RS 3.600,00

02.05.02.0 03-

8

ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDÔMEN

SUPERIOR
48 RS 35,00 RS 1.680,00

02.05.02.0 06-

2
ULTRA-SONOGRAFIA ARTICULAÇÃO 360 RS 35,00 RS 12.600,00

02.05.02.0 07-

0

ULTRA-SONOGRAFIA BOLSA

ESCROTAL
48 RS 35,00 RS 1.680,00

02.05.02.0

16-0
ULTRA-SONOGRAFIA PELVICA 60 RS 35,00 RS 2.100,00

,02.05.02.0 18-

^  6 ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL 960 RS 35,00 RS 33.600,00

VALOR TOTAL R$ 554.580,00

BANCO:001

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 1636-5 PRAÇA:
CONTA CORRENTE: 50.552-8

Bayeux - PB, 03 de março de 2020.
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CENTRO DE SAÚDE
NOVA ESPERANÇA

CLINICA-ESCOLA

Antôííio Santiagí^i^eifa

^ntfeS■Santiag^^ Silveira"
Nome ou carimbo do declarante:
Cargo ou carimbo do declarante;
N° da cédula de identidade e órgão emitente: 2.582.882 - SSP - PB
Telefone, fax e e-mail para contato: fmanceiro.csneby@outlook.com

/
/

Av. Uberdade. 1596. Sâo Bento - Sayeux - PB • CNPJ; 02.949.141/0006-95
E-mall: centromedico@facene.com.bf 1 Fone: (83)3232-8926/{83)9.8899>2207®

Av, RM Galvfio, 12, Gramame - João Pessoa - PB - CNPJ: 02.949.141/0010-71
Qkl: csn0@facen0.com.br I Fone: (63) 3041-7180 / (83) 9.9184-6796



DECLARAÇÃO

Centro de Saúde Nova Esperança CNPJ/CPF 02.949.141/0006-95,sediada/residente
Avenida Liberdade, 1596 - São Bento - PB , por intermédio de seu representante legal, infra-
assinado, e para os fins do credenciamento n.^ 0001/2020, DECLARA expressamente que: a) não
emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e nem menores
de dezesseis anos de idade em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos
quatorze anos; b) não possuir dirigentes ou responsáveis técnicos que ocupem ou tenham
ocupado cargo de direção, assessoramento superior, assistência, intermediária, cargo efetivo ou
emprego na Prefeitura Municipal de BAYEUX, Estado da Paraíba ou em qualquer órgão ou
entidade a eles vinculados, nos últimos 60 (sessenta) dias corridos, anteriores a data da
publicação do Aviso deste Edital; c) não estarem impedidas de licitar, contratar e/ou
transacionar com a Administração Pública; d) não ter sido declarada inidônea por ato da
administração; e) que não se enquadre nas vedações previstas no artigo 9^ da Lei n^ 8.666, de
1993; f) autoriza a comissão permanente de licitação da Prefeitura de BAYEUX a proceder
diligencia visando a comprovação de informações prestadas;

de 2020.Bayeux-PB, 03

Antônio Sant^^Ssíveira

Nome ou carimbo do declarante:

Cargo ou carimbo do declarante:

ohpemocfl

ÍTSilveir?•\ntonio

N2 da cédula de identidade e órgão emitente: 2.582.882 SSP PB

Telefone, fax e e-mail para contato: financeiro.csneby@outlook.com

Av. Liberdade, 1596, Sâo Benlo-Bayeux-PB - CNPJ: 02.949.141/0006-95

E-malI: cenlromedica@facen0.com.br | Fone: (83) 3232-8926 / (83) 9.8899-2207 ®
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FICHA DE REGISTRO DOS EMPREGADOS N" 00068

Da firma: FACENE FACULDADE ENFERM NOVA ESPERANÇA

Endereço; AVFREI GALVÂO, 12 CNPJ/CEl ; 02949141000261

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

portador da C.T.P.S. n°/série; 00084385 00003 PBNome; CLAUDIA BARROS GONÇALVES CUNHA

C.r.P.S (Rural) n.: C. Identidade n.; 817642 Órgão Emissor: SSDS Data; 29/12/2006

C.P.F. N°: 674579084-04 Título de Eleitorn": 305271287 da 001 ?:ona

foi admitido em; 02 de fevereiro de 2009 para exercer a função de: PROFESSOR - FACENE CBO: 234505

com o salário deVinte Reais e Trinta e Quatro Centavos por: Mês

no seguinte horário de trabalho : 17:10Ter/Qui 08:00 12:00/13:30 17:00Scx O Folga semanal Sab Dom

É opiante?

Sim r^l Não Q

SlTUAÇAO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Data da opção

02/02/2009

Data da reirataçSo Banco depositário

CEF

Nacionalidade Brasil

l-ilhü de CL-VDDIO EMMANUEL GONÇALVES

ede ADAIR BARROS GONÇALVES DA SILVA

nascido em JOAO PESSOA

a  25/11/1966

Estado civil Casado

Nome do Cônjuge

f| ürau de instrução Pós Graduaçiío/Espiicializaçü

Residência rua RODRtci.-ES carvalho

156 POÇO

CABEDELO CEP 58310-000

Cart. Nac. Habilitação n.® 89416514

Ccrt. Mililarii."

QUANDO ESTRANGEIRO

Carteira modelo 19 n.®

n.® Registro Geral

Casadü(a)c/bras.?

Nome do Cônjuge

Tem filhos brasileiros?

Quantos

Data dc chegada ao Brasil:

Naturalizado

Decreto n."

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)

Cadaslradoem io/05/I982

sobn.® 12074351765

dep. no Banco Caixa Econômica Federa!

Endereço

Código Banco 104

Código agência

Beneficiários:

Data Registro: Data Rescisão;

Assinatura do Empregado
Santiago Pereira
SF.Ryi(. o yOTAHI. II. H RliOlSm.M.

I»'. Lllrerc

Pcmiibü

/■oneiYHJ)

CBrUrieo «ua a praaanta Konla A a rapiaducna finl do e
qua ne fal epranan'lade, Bm taaianunho dn vRrdsds.
Seyou» - PB. Bft/e-l/BBSS 11-41'lS

EnOLi f?S2.9B PEPJ: RS0.91 FARPEN! RSB.aO ISS: RtB.lJ

SELO DMíTflL; ftJY45a96-MQDG .
Confira V ^utanl leVMada anJfiMpa: in(«BledlBl kal. IJpb. jua .br

VENTE
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ZMPREGADORA

i-ACENE FACULDADE ENFERM NOVA ESPERANÇA

•ndereço: GRANJA. 12 - LOTEAMENO GRAVATA
3airro; VALENTINA

Cidade: João Pessoa

>ÍPJ: 02.949.141/0002-61

SMFREGADO

:laudia barros Gonçalves cunha

•ndereço; RUA RODRIGUES CARVALHO n": 156 Compl.r
iairro: POCO

Cidade: CABEDELO

rrPS n": 00084385 Serie: 00003 /PB

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Experiência, as partes descriminadas acima celebram o presente
Contrato Individual de Trabalho para fins de experiência, conforme Legislação Trabalhista em vigor, regido pelas cláusulas
ibaixo e demais disposições legais vigentes:

I - O EMPREGADO trabalhará para a empregadora na função de^^^OFESSOR - facene CgO N® 234505 e demais
Tjnções que vierem a ser objeto de ordens verbais, cartas ou avisos, segundo as necessidades da EMPREGADORA, desde que
íompatível com suas atribuições.

V ' O local de trabalho situa-se na mesma, podendo a empregadora a qualquer tempo, transferirão empregado a título
:emporário ou definitivo, tanto no âmbito da unidade para qual foi admitido como para outras, em qualquer localidade deste

ou de outro dentro do país.

3® - O horário de trabalho será anotado na sua ficha de registro e a eventual redução da Jornada, por determinação da
smpregadora, não inovará este ajuste, permanecendo sempre íntegra a obrigação do empregado de cumprir o horáriô que lhe for
determinado, observando o limite legal.

4'- O empregado receberá a remuneração de : RS 11,97 por hora aula.

5® - O prazo deste contrato é de 45 (quarenta e cinco) dias com início em 02/02/2009 . término em 18/03/2009 .podendo
ser prorrogado por mais 45 (quarenta e cinco) dias.

& - Além dos descontos previstos em lei, reserva-se a empregadora as importâncias correspondentes aos danos causados por

e!e,inc!u$ive no que se refere ao fardamento.

T - O empregado fica ciente do regulamento da empresa e das normas de segurança que regulam suas atividades na
empregadora e se compromete a usar o fardamento completo e os equipamentos de segurança fornecidos, sob pena de ser
punido por falta grave, nos termos da legislação vigente e demais disposições inerentes a segurança e medicina do trabaliio.

8^ - Permanecendo o empregado a serviço da empregadora após o término da experiência, continuarão em vigor as cláusulàs
constantes deste contrato.

•^.^^ndo assim contratado, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e;-forma, para os mesmos Uns e cícitt)s
jb^-ídicos, na presença de testemunhas abaixo.

ão Pessoa, 02/02/2009

Empregado

Gíauco
Coorrlp

deBenévolc

Responsável quando menor

Testemunha
/Iv. Libenltulf, 3435

Piiraibii ■ Clif: :

Fone; <S33 323
flUTCNH'6fl6flO N»; 2020-OCHDDO

Santiago Pereira
SF.RilÇOMlTlHIMF.HF.aiS-Tn,iL

Csr^iflca qua • eraaania copia * • raorodueao flsl do o
quR na tol apraaanlada. In tantanunho da vardada.

Bayaux - PB. eB/e«.'2e29 liHlilB

E»OL: flS2.S6 FEPJ: RSe.Sl FARPEN: R3e.3Q ISSr RSD.13

SELO DIGITiffi: fiJY45pa5-54fl9
Confira a autanUeidadaXpn hlloa>A/fialedl|U^Al tJnb Jua hleidadaVan hlloa^^aaledlM^Al tJnb Jua :

PfiULO R08ERTC

Testemunha



EMPREGADORA

RENOVAÇÃO DO
CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

CENTRO DE SAÚDE NOVA ESPERANÇA LTDA
Endereço: AV. LIBERDADE. 1596 SALA 01 E SALA 03
Bairro: SÀO BENTO
Cidade; Bayeux
CNPJ: 02.949.141/0006-95

EMPREGADO

SILVANA patrícia VASCONCELOS DA ROCHA FERNANDES
Endereço: CLEMENTINA LINDOSO
Bairro: ALTIPLANO
Cidade: João Pessoa

CTPS n°: 00093722 Serie: 00027 /PB

n": 222 Compl.: APTO 2202

■  ̂í^í/ímínfn^ ° experiência que deveria vencer nesta data, por mais 45 (quarenta e cinco dias),termino em 13/10/2019 , conforme previsto na cláusula 5'^ do contrato, ora renovando ao qual passa este a integrar
dele rizesse parte, como único instrumento.

com

como S'

r ■ . , estarem assim justos e acertados, assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, para os mesmos fins <
e^^^itos jundicos, na presença de testemunhas abaixo.

Bayeux,29/08/2019

u,;/íà

Empregador

Lki
Empregado Responsável quando menor

Testemunha Testemunha

Santiago Pereira
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. PB. 8S/04/aaí0 iTíSfo •'„,d«da.
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CENTRO DE SAÚDE NOVA ESPERANÇA LTDA

Ficha Cadastral Completa

Allerdata Tecnologia em Informática Lida
Emissão 16:16 15/07/2019

Dados Cadastrais;

Funcionário: SILVANA PATRÍCIA VASCONCELOS DA ROCHA FERNANDES

_  .>..,-,.-,0/-. IM" 272 Complemento APTO 2202
Endereço CLEMENTINA LINDOSO iipdr
Bairro ALTIPLANO Cidade João Pessoa ucrcí
CEP° 58046-460 DDD 63 Tel 987244036 Nascimento 03/11/1977 Municipío: João Pessoa
UFNasc^nto: PB CM Nacional,dade 105 lO-Brasilaira EsladoCwl D (C/S/01
Pai EDIGARTARGINO DA ROCHA

Mãe IRMANY VASCONCELOS DA ROCHA

Admissão 16/07/2019

Função MÈDIC0{A) OFTALMOLOGlSTA

Primeiro Trabalho N (S/N)

Aposentado. N iS/N)

Instrução

xo F (M/F)

'eficiente- N

10

(S/N)

1- analfabeto i 2 ■ ate 4- sene mccmp / 3 ■ 4" sêne completa ■■ 4 • S- a 8- sér.e mcomp / 5 - gráu completo
6 - 2" grau incompi / 7 - 2" giau completo / 8 - supenot mcompl' 9 ■ superior completo

Identidade 1927076

Vai Carteira de Estrangeiro

Carteira nabililaçâo

CPF 00752538481

CTPS 00093722

PIS/PASEP-13729322213

Certificado de Reservista

UF- PB Órgão Expedidor SSDS

Tipo visto

Categoria

Titulo de eleitor 25343251244

Série 00027 UF CTPS PB

Data. Banco

Série'

Data expedição 04/01/2008

Vencimento

Zona 076

Data expedição 29/10/2002

Agência.

Categoria

Seção 0058

-ECLARO QUE CONFERI CADA INFORMAÇÃO ACIMA E QUE ESTAO TODAS CORRETAS ME COMPROMETO
-COMUNICAR QUALQUER ALTERAÇÃO NOS DADOS ACIMA POR ESCRITO E EXIGIR CONFIRMAÇÃO DO RECEBI
MENTO DESSA COMUNICAÇÃO. QUE DEVERÃ SER FEITA AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE - CARREIRO
CONTABILIDADE (SETOR PESSOAL).

Conferi os dados acima na seguinte data.

• vT

Assinatura do empregado - (igual a da identidade ou CTPS)
( r. •/ •-

^ Santiago Pereira ^
Fonv: (S3)sEitin o soriKi 1 r. r. RnnisTR iL

-flUTENTIGflCflO N». 2QgB,'0e4g99-

Cnrtlfice qua • prsftan4H ccpl* é • ranredueae flat do nrl(
qun ae foi apraaantado Ca ianlaautiha da vardade.
Ssveua • PB. ae/flH/cese ti-ae-ds

CnOL: RS2.S6 ECRJ' RSB.Sl FRAPCN: RSC-SB 1S8: RS8.13

SELO DIGIT^: AJY4&C73-BMJJ rv
Confira a auUini ie idaw aa >i44|»i//eRtedÍM<«l tjnb, JuB.br

\  '\ '7)
:RT(!Ç BORGES TfiNTWGO • ESCREVENTE^PftULO ROBERTÍ



FICHA DE REGISTRO DOS EMPREGADOS N« 00044

Da firma: FACENE FACULDADE ENFERM NOVA ESPERANÇA

Endereço: AV FREI GALVÂO, 12 CNPJ/CEI; 02949141000261

Pereira
-  W smyKosoT^H,MEnHu,srnAi Fouc: (S3)3232-1

nuT6MTicftCP<M4o>r-3a2a-aai02i, . .. • .

/Iv. Lihfixladc, 3435 • liii\

PaniilM - CEP: 5S305-.

Cvriifleo qua a prasanta e<ipla i a rapraducae flal do orlg
qua ae fet apraaaniadB. Ei» <BB4amunHo da vaidade.
SayauK - PB 06/14/2620 11:40:40

enOL: ll$2.96 FOPJ: PnPPEN: RSB.jO tSS: RS0.Í3

SELO OI^flL: fiJYdfe086-52JS
Confira ^lilanl toldada aa hllM://aalodtWllal . tJpb. Jua .b'

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

Nome: MARCIAICARINA DE MORAES MACHADO PORTO

C.T.P.S (Rural) n.:

C.P.F. N"; 03105683402 Título dc Eleitorn": 026449951210 da 076 zona

foi admitido em: 01 de março de 2013 para exercer a função de: PROFESSOR - FACENE

com o salário deOezesseis Reais e Oitenta e Nove Centavos

no seguinte horário de trabalho : I7:00Qua 13:30 / 18:OOQui 07:30 / Folgasemanal Sab Dom

portador da C.T.P.S.n7série: 00013469 00030 PB

C. Identidade n.: 2.213.261 Órgão Emissor: SSDS Data: 10/08/2011

CBO; 234505

por: Mês

SITUAÇAO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

É optante?

Sim[X I NSo Q
Data da opção

01/03/2013

Data da retratação Banco depositário

CEF

Nacionalidade Brasil QUANDO ESTRANGEIRO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)

Filho de marcos ANTOííIO SOARES MACHA

e de MARY GLAlíCIA DE MORAES XAVIER tV

nascido em CAMPINA GRANDE

a  25/07/1979

Estado civil Casado

Nome do Cônjuge

Grau de instrução Pós Graduação/EspccíalizaçS

Carteira modelo 19n.''

n ® Registro Geral

Casado(a) d bras.?

Nome do Cônjuge

Cadastrado em

sobn.® 12941510445

dep. no Banco

Endereço

Código Banco

Residência lUA PAULO Peixoto de vasconcelo: Tem filhos brasileiros? Código agência

41 AP 1301 BRISAMAR Quantos

JOÃO PESSOA CEP 58033-270 Data de cliegada ao Brasil:

Cart. Nac. Habilitação n." 004373I777S Naturalizado

Cert, Militar n." Decreto n.°

Beneficiários:

MARCELLA MACHADO PORTO ( niho(A) Nascido(a) em : 21/09/2010

f

Data Registro:

Assinatura do Empregado

ofb
Data Rescisão:



n": 143 CompL: AP 103

EMPIiEGADORA
FACENE FACULDADE ENPWM NOVA ESPERANÇA
Endereço; AVERHGALVÀO, 12
Baüro: GRAMAME
Cidade: João Pessoa
CNFJ: 02,949.141/0002-61

empregado

M^€LA KAREíA m ÃfímES MACHADO POSTO
Endereço: RUA VANJA VEANA SALLES
Bairro: AEROCLÜBE
Cidade: JOÃO PESSOA
ClPSn": 00013469 Serie: 00030 /PB

Contrato ^ descnn^ aci™a ceta o present
abaixo e demais disposiçõSiSs ̂ SnS Legrslaçao Trabalhista em vigor, regido pelas cláusula
1 -9^^^®^*^^^aí^paraaen^)regadoranafimção<leí'ROFESsoR-FACENE rnnxTo

^  «to o», „ SSaiS -IÍí

01 . dentro do país. ^ ^ locahdade deste Estado ou d

por hora aula.
4® - O empregado receberá a remuneração de: RS 15,64

»"»»" .•í"*»" m/o«oi3"slí
S"- JUtote teoo». p™,.,.,, _ l,^ ^
eie,incmsive no çie se refere ao ferHaTr^^f^-.

. «™„ d. o,»„S,do„ o tfBi,, d, m «50, „

isoa,01/03/2013

Empregador

K, -K
Empregado Responsável quando menor

Testemunha Santiago Pereira
A'f*l •/(•« .VíJT: l/tM/. E «Er,7,VTK. I/.

/ív. UlHuxhdc.'3435 - Bavcitx

Paniiba-CEP: SS3()5-0U0

flUÍEiiTWRCflO-WOr»~.202JS_®(3,^'^'
C»rUfteo aua • grasanáti copia é • raproduesa flaJ do arifli^]
qua na foi aprananlado. En (aalamii-iHe da vnrdada '■^ •
n«youx . PB. 06/04/2020 ll:4e;3e

Te^ ;inunba
' .,.'.A/' . - .

eiOL' RSSJfi PEPJ: RSe.Sl PRRPEN:

SELO DKfiVftL; fl JY»50S5-0N86
Confira » VíptanllBlddde an hU

R$0.30 ISS: RSe,13



FICHA DE REGISTRO DOS EMPREGADOS N" 00063
Da firma: FACENE FACULDADE ENFERM NOVA ESPERANÇA
Endereyo: AV FREI GALVÂO, 12

~SW% Santiago Pereira
'  SF.Hi U OSOTARI M F. RtX.ISTRAI.

—ftigstmcQCAo-.No, aaao geioap

• fv Lihcnhdo. 34S,
Poraiha • CEP

l-íiiic: (83) 32

C*r41fIco qua a pr««an<a caqla A a rqnroducao fial do
qua «a foi aprananiade, Ea laalanunho da vnrdada.
SayouK - PB. e6/e4fE02B tlidlre?

É.-IOL' flJ2.96 P6PJ: HJB.51 FBBPENi fi$0,30 IS5: R5B.Í3

SELO DI6ITflU^flJY45CôA-flBV6
Confina a suiai^letdada lí^ hUpa / lal.tjpb Jufi br

oífik ÊRíS?iPftULO ROBERTO fORfiES SfiNltlRGO

Nome: IVSON CARTAXO BRAGA

C.T.P.S (Rural) n.:

CNPJ / CEI: 02949141000261

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

portador da C.T.P.S. nVsérie: 07193173 00010 PB

C. Identidade n.: 2.648.923 Órgão Emissor: 5DS/P Datç; U/10/20J2
C.P.F. N"; 04419665432 Título de Eleitorn": 028187631260 da 076 zona

foi admitido em: 13 de agosto de 2014 para exercer a flmçâo de; PROFESSOR - FACENE CBO: 234505
com o salário deOezoito Reais e Dezesseis Centavos

por: Mes

no seguinte horário de trabalhu : :20Qu.-, 13:30 / ISiOOQui 07:30 / Folga semanal Sab Dom

É optante?

Sim [TI Nao I I
Nacionalidade Brasil

Filho de FRANCISCO IRAMIRTON BRAGA

e de EDNA MARLOWA C-ARTAXÜ BRAGA

nascido em Cajazcirsis

a  16/10/1982

Estado civil Casado

Nome do Cônjuge

Orau de instrução Pós Graduação/EspecíalizaçS

Residência rua santos coelho neto

Sfil APTO 2301 M\NAIRA

Joflo Pessoa CEP 58000-000

Cart. Nac. Habilitação n." 03512295213

Cert. Militar n. ** 212750

D

o fundo de garantia do tempo de serviço

ata da opção

13/08/2014

Data da retratação Banco depositário
CEF

QUANDO ESTRANGEIRO

Carteira modelo 19 n.®

n.® Registro Geral

Casado(a) d bras.?

Nome do Cônjuge

Tem filhos brasileiros?

Quantos

Data de cliegada ao Brasil;

Naturalizado

Decreto n.®

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)

Cadastrado em

sob n.° 19036995984

dep. no Banco

Endereço

Código Banco

Código agência

Beneficiários:

Data Registro:.

Assinatura do Empregado

Data Rescisão:

I Á T"- '' 'r-

A



K^//*REÇ4I>0IiA

FACENE FACULDADE ENFERMNOVA ESPERANÇA
Endereço: AV FREI GALVÂO, 12
Bairro: GRAMAME
Cidade: João Pessoa
CNPJ; 02.949.141/0002-61

EMPREGADO

IVSON CARTAXO BRAGA
Endereço: MARIA ROSA
Bairro: MANAIRA
Cidade: João Pessoa
CTPS íP: 07193173 Serie: 00010 /PB

n®: 1652 CompL:

n  ̂ "istmmento particular de Contrato de Experiência, as partes descriminadas acima celebram o present-Contrato IndiviíM de Trabalho para fios de experiência, conforme Legislação Trabalhista em vigor, regido pelas cláusula
abaixo e demais disposições legais vigentes:

r - O EMPREGADO trabalhará para a empregadora na fimçâo de professor-facene CBOn® 234505e demais funções que vierem a ser objeto de ordens verbais, cartas ou avisos, segundo as necessidades da ÉMPREGADORA
desde que compatível com suas atribuições.

^ trabalho sitoa-se na mesma, podendo a empregadora a qualquer tenq)o, transferir o empregado a título temporári.ou detativo tanto no âmbito da umdade para qual foi admitido como para outras, em qualquer localidade deste Estado ou d
01 dentro do país.

U  ..3" - O horano de trabalho será anotado na sua ficha de registro e a eventual redução da jornada, por d
^pre^ora, ̂  mot^ este ajuste, permanecendo sempre íntegra a obrigação do empregado de cumprir o horário que lhe fo
determinado, observando olimite legal.

4^-O empregado receberá a remuneração de: R$18,16 pórhoráaula. '

plr ̂ "30 ^ 13/08/2014 , término em 11/09/2014 .podendo ser proixogadt
6» - Além dos descontos previstos em lei, reserva-se a empregadora as importâncias coirespondentes aos danos causados por ele.
ele,mclusive no que se refere ao ferdamenío.
r - o empregado fica ciente do ngulamento da empresa e das normas de segurança que regulam suas atividades na empregador
e se compromete a usar o fcdamento completo e os equipamentos de segurança fornecidos, sob pena de ser punido por felt
grave, nos termos da legislação vigente e demais disposições inerentes a segurança e medicina do trabalho.
8" - Pe^e^do o empregado a serviço da empregadora após o término da experiência, continuaião em vigor as cláusular
constantes deste contrato.

9 ̂ endo assim cont^o, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, para os mesmos fins e efeito
jujjy^s, na presença de testemunhas abaixo.

v3m[^
Empregado

^ João Pessoa, 13/08/2014

\"''':,á^^OUÍoPrirrio

Empr^ador

Responsável quando menor

Testemunha
Santiago Pereira

JÇO .\OT(Hl ll. F NFíifSrR4l.

Av. Ubí-rdaík:. JASS - Baycux
Paraíba • CEP: 58í05-()00
haw; (H3) 3232-1786

Testemunha

Ctlrllflea qua a preaantn eenl* é a rapreducae fiai da orlalnal
que aa fal apraaenUda. Ia laatamunha da verdade
BavQUx - PB. e6/a4/2B2B 11'41-Q6

gfIOL! RJ2,S6 pgpj! flJB.Bl FflPPBN: RtB.30 ISS' BJB.ta

SELO DIGITIJlp; ftJY4^B83-XFSS
Canftra tlclda;

•Araa .

nitps/Tlaaiadlql^at IJpb Jua.b»

- %?■; 'í"'''.'£  'V -1



FICHA DE REGISTRO DOS EMPREGADOS N" 00020
Da fírma: FACENE FACULDADE ENFERM NOVA ESPERANÇA
Endereço: AVFREI GALVÃO, 12

CNPJ/CEI: 02949141000261

Santiago Pereira
" s/;Kii(v.\onftiALi:nf:oiSTR.tL

OLJTPMTTrQnQn Mn Ofl^n-ap/qg-a

,'ír. Libet-duclc. 343? ■

Paraíba - CEP: 3S

h^ne: (83j 323^ *

CPi-iltlco qu* • prqsanta cipl» é • rBDradrjcao flal de •">
qua BB foi apraaaniado. tm fBaisaunho da vnrdade.
SayauH - PB. 88/64/3020 11:41:21

BMOL: «J2,8fl PSPJ: BJB.Bl PflRPSdi JJja.JB 188' nSO IJ

SELO DIÍ
Confira a\i pj,

PftULO roí O BORGES SR SC^

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

Nome: TIAGO HENRIQUE SILVA PORTO DE BARROS portador da C.T.P.S. n75érie: OOOSSljSO 00044 PE
C.T.P.S(Rural)n.: ri -j jC. Identidade n.: 5536669 Órgão Emissor: SSP Data: 30/07/2014

C.P.F. N°: 03673281437 Título de Eieitorn''; 051948480868 da 004 zona

foi admitido em: 26 de janeiro de 2018 para exercer a função de: PROFESSOR(A) ASSISTENTE NI / PR] CBO: 234505
com o salário deOezesseis Reais e Oitenta e Cinco Centavos «,3

por: Mes

no seguinte horário de tmbalho: i:00 12:00/13:30 17:00Sex 07:30 12:00/13:30 Folgasemanal SabDom

É optaiUe?

SinilT] Não I I

^ FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
Data da opção

26/01/2018

Data da retratação

Nacionalidade Brasil

Filho de JOSE .tD.MiTO PORTO DE BARROS

e de AVlLA MARQUES DA SILVA BARROS

nascido em Rcdfc

a  02/06/1980

Estado civil Casado

Nome do Cônjuge

Grau de instrução Pós Graduação/Especlalizaçã

Residência rua celsouza LE.\tos

264 AP 2401 MIRAMAR

Joflo Pessoa CEP 58043-190

Cart. Nac. Habilitação n.° 01099354987

Cert. Militarn.° 756553

Banco depositário
CEF

QUANDO ESTRANGEIRO

Carteira modelo IÇti."

n.® Registro Geral

Casado(a) c/ bras.?

Nome do Cônjuge

Tem filhos brasileiros?

Quantos

Dota de chegada ao Brasil:

Naturalizado

Decreto n."

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)

Cadastrado em

sobn.® 19020202920

dep. no Banco

Endereço

Código Banco

Código agência

Beneficiários:

PEDRO NOBREGA PORTO DE BARROS ( Filho(A)) Nascido(a) em : 24/01/2018

Data Registro;
Data Rescisão:

Assinatura do Empregado
•  • . • ...-i;. •

" Asprnd(ma^dò*empregador
'  NO'--' 1

Í.4^'



FICHA DE REGISTRO DOS EMPREGADOS N" 00018

Da firma: FACENE FACULDADE ENFERM NOVA ESPERANÇA
Endereço: AV FREI GALVÂO, 12

Santiago Pereira Av. Uhvnluík:. 343-1
faniiba ■ CEP:

rime; (83) 3

Cerllftes <iua » nrsaanls cdpla A a rap'adueae fiai da
4ua aa foi Apraaanlade. Ea taelanunho dn vardade.
9»y«u>. . PB. 66/04/2020 11:41:03

enoL: AS2'.S6 PBPj: nje.si porpem: rso.sb iss: rso.ís

SELO DÍ^TflL; fiJK45e80-QV4O
Confira aN i/ianllel^dt nn hlipa://aaledVl'*'■ Jun.banllelOMt nn hlipa://aaled^i tal. <

PfiULO roí
ruAQ ^ r^X/^

TCr SOMES - ESCREVENTE

CNPJ/CEI: 02949)41000261
VISTO DA FISCAU2AÇÃ0

i

Nome: SABRINA DE MELO GOMES PESSOA portador da C.T.P.S. n®/série: 00071160 00026 PB
C.T.P.S (Rural) n.: C. Identidade n-: 2932055 Órgão Emissor: SSP Data: 15/09/2001

C.P.F. N*': 05543073400 Título de Eleitor n°: 036727261210 da 076 zona *
janeiro de 2020 para exercer a função de: PROFESSOR(A) ASSISTENTE NI / PR) CBO: 234505

con^salário deOezessete Reais e Sessenta e Um Centavos

no seguinte horário de trabalho : Seg/Scx 08:00 12:00/13:30 17:00

por: Mês

Folga semanal Sab Dom

{• opianie?

Sinif^ Não I I

SITUAÇAO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Data da opção
22/01/2020

Data da retratação Banco depositário
CEF

Nacionalidade Brasil

.JOSE GOMES FILHO

V de ERBENE DE .MELO GOMES

nascido cm Aroeiras

a  27/08/1986

Estado civil Casado

Nome do Cônjuge

instrução Pós Graduação/Esp'eciaIizaçã

A EII.ZO AFONSO MARQUES CARVALt

SN AP2Ü2 AGGAFRIA

.JoaoPe.ssoa CEP 58053-018

Cart. Nae. Habilitação n."

Lcn. Militar n. °

QUANDO ESTRANGEIRO

Carteira modelo 19 n.®

n.® Registro Geral

Casado(a) c/ bras.?

Nome do Cônjuge

em filhos brasileiros?

Quantos

Data de chegada ao Brasil:

Naturalizado

Decreto n.®

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)

Cadastrado em

sobn.® 20397619213
dcp. no Banco

Endereço

Código Banco

Código agência

Beneficiários:
JOÃO MIGUEL MELO PESSOA ( Filho(A)) Nascido(a) em : 21/08/2018

Diiui Reaí.siro:

/\ssinatura do Empregado

\ Data Rescisão:

fAL-Wfl" u' ^ " .C.-- . C.*''^^regador



COIN lKAlU liii/

MPRtXiADORA

\( ENE KACl LDADE ENFERM NOVA ESPERA.NCA

iKlercço; AV FREI GALVÀO. 12
tuirro; (iRAMAME

.'idade: João Pessoa

. NPJ: 0294914I0ÜÜ26I

f-MPR£GADO

vVBRINA DE MELO GOMES PESSOA

ndeieço: i:il7.() AFONSO MARQUES CARVALHO n^: SN • Compi.r AP 202
iairro- AGLA FRIA

iilade. João Pchsoa

iPSir: IK)Ü7I16{) Serie; 00026 /PB

rtu} [JIC^CIllC IlIâU UlllCilLU pai ll^uiai UC v_umiaiv Ui, iciioia, aa pai wo uiuuuuuo U\^>M(U <^W>X,W(U<W

iiLScntc Conlrato Individual de Trabalho para fins de experiência, conforme Legislação Trabalhista ein vigor, regido
cláusulas abaixo e demais disposições legais vigentes:

I  - O EMPREGADO trabalhará para a empregadora na função de pROFEssoR(A) assistem e ni / pr^ííç,^) ]\]» 234505e
demais funções que vierem a ser objeto de ordens verbais, cartas ou avisos, segundo as necessidades da EMPREGADORA.
desde que compatível com suas atribuições..

- O local de trabalho situa-se na mesma, podendo a empregadora a qualquer tempo, transferir* o empregado a tílulc
cninoràrio ou definitivo, tanto no âmbito da unidade para qual foi admitido como para outras, em qualquer localidade destt
si||^ ou de outro dentro do país.

" - O iiorário de trabalho será anotado na sua ficha de registro e a eventual redução da jornada, por detemiinação d:
.-mpregadora. nâo'inovará este ajuste, permanecendo sempre íntegra a obrigação do empregado de cumprir o horário
juc lhe for determinado, observando o limite legal.

I** - O empregado receberá a remuneração de : R$ 17,61

22/01/2020

por mes.

,término em 20/02/2020v'- O pra/o deste contrato é de 30 (trinta) dias commicioem
podendo ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias.

- Além dos descontos previstos em lei, reserva-se a empregadora as importâncias correspondentes aos danos causados
por ele.inclusive no que se refere ao fardamento.

O empregado fica ciente do regulamento da empresa e das normas de segurança que regulam suas atividades n.
-mpregadora e se compromete a usar o fardamento completo e os equipamentos de segurança fornecidos, sob pena de si
nimido por lálta grave, nos termos da legislação vigente e demais disposições inerentes a segurança e medicina do trabalho.

S*' - Permanecendo o empregado a serviço da empregadora após o término da experiência, continuarão em vigor as cláusula-
constantes deste contrato.

9'' ^P ndo assim contratado, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, para os mesmos fíns e efeito
jii^icos, na presença de testemunhas abaixo.

W-V

Empregado

João Pessoa,22/01/2020
•' ■ári.-jih.triUpj»

^
Artcír&étíde

Empregador

Responsável quando menor

Testemunha Santiago Pereira
Sl-HytÇO \OT.tRHl- CHI-.fílSTH I/.

flWENTIOflOfte-Ncr-

/!»'. l.iheixiiiclc. 3435 -
hiraiba - CLP: 5>\

Fone: (S3) 323.
2020-0e034

CnrtlflcB qua a praaanta eapla t a raprodueao fiel tle
qua na foi aerananlado. Co lanlaaunho da vordade.
SaveuK - PB. Bfi/e<:.'2e2e

EnOL: Bt2.56 PEPJ; RSB.Si PAPPEH: RSB.SB tii' RSB.t3

SELO DIGÍTflL. fiJW5079-2UCH (s
an h( ''"bIprXbI lei 1 JPb Jus hCenfIra innilei

PPULO ROBE O BORGES Smi

Testemunha



FICHA DE REGISTRO DOS EMPREGADOS 00096

Da firma: FACENE FACULDADE ENFERM NOVA ESPERANÇA
Endereço: AVFREI GALVÃO, 12 CNPJ / CEI: 02949141000261

Santiago Pereira
siiRvico stn-mu. t: ri:(íistrai.

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

Libcniíidc. - H^vcilx
Ptjmihíi -
Foiw; (H02A^17R^^

k  i
Carilflca qua • »rqi«n<« copl» é • r«p'uSue«o flqt-:do
qua na #oi «pi-aaantado- E» laotaaonho da wardada. -V 'J
SAyauK - PB. 06/04/ÍB2B H!4fl:51

enOL! «J2.96 FEPJ: Hja.Bl FflBPEUt IT|B.3B ISS: ftíB.lí

SELO OIGITSL: ftJY4S078-IC58 aConfira « aüiJ^delqaàA ̂  J""
PfiULO ROBER" to S SPNTIflfío'

Nome: JOSE KENIO DE SOUSA NADER

C.T.P.S (Rural) n.:

Í^.P.F. N°: 88S94440472 Título de Bleitorn": 020675521260 da 076 zona
íbi admiüdo em: 02 de fevereiro de 2016 para exercer a função de: PROFESSOR(A) ASSISTENTE NI
com o salário deQuntorzc Reais e Quarenta e Três Centavos

no seguime horário de tabalha: 12:00Qua 08:00 12:00/13:30 17:00Qui«ex O? Folga semanal Sab Dom

portador da C.T.P.S. n^/série: 03821522 00010 PR

C. Identidade n.: 1589989 Órgão Emissor: SSP Data; 14/09/1990

CBO: 234505

por: Mês

SITUAÇÃO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
Ê üptante?

Sim 1 X I Não I i
Data da opção

02/02/2016

Daía da retrataçüo Banco depositário
CEF

Nacionalidade Brasil

Filho de JOÃO FRANCISCO DE SOUSA

ede MARIA LtICENA SANTOS DE SOUSA

nascido eni Cajazclras

a  14/10/1974

Estado civil Casado

Nome do Cônjuge

Grau de instrução Pós Graduação/Espccializaçà

Residência rua valoemar chiaNCA

352 AP 1302 A J.AlUMM OCEANIA

Joüo Pessoa t EP 58037-255

Cait. Nac. Habilitação n." 00471276060

CerL Militar n." 245033

QUANDO ESTRANGEIRO

Carteira modelo 19 n.°

n.® Registro Geral

Casado(a) c/ bras.?

Nome do Cônjuge

3^
Tem filhos brasileiros?

Quantos

Data de chegada ao Brasil:

Naturalizado

Decreto n.°

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)

Cadastrado em

sobn.® 19003827535

dep. no Banco

Endereço

Código Banco

Código agência

SOPHIA CHRIS DE SOUSA NADER ( Filho(A)) Nascido(a) em : 06/10/2005 ; DAVI LUCAS DE SOUSA NADER (
Fiiho(A)) Nasc!do(a) em : 12/06/2008

Data Registro:

Assinatura do Empregado

Data Rescisão:



'■M!''RSGAEíORA

ACENE FACULDADE ENFERM NOVA ESPERANÇA
ndcrcço: AVFREIGALVÃO, 12
iairro: GRAMAME
:idade: João Pessoa
•■NPJ; 02949141000261

EMPREGADO

OSE KENIO DE SOUSA
adereço: VALDEMAR CHIANCA
iaiiTO: JARDIM OCEANIA
üdade: João Pessoa
r^PSn^• 03821522 Serie: 00010 /PR

n':352 Compl.: AP 1302 A

^  Pelo presente instrumento particular de Contrato de Experiência, as partes descrimin^ias acima celebram o presente
:ontrato Individu^ de Trabalho para fíns de experiência, conforme Legislação Trabalhista em vigor, regido pelas cláusulas
ibaixo e demais disposições legais vigentes:

- O EMPREGADO trabalhará para a empregadora na função de professor(A) assistente Ni CBOn° 2345053 demais funções que vierem a ser objeto de ordens verbais, cartas ou avisos, segundo as necessidades da EMPREGADORA,
iesde que compatível com suas atribuições. '

P - O local de trabalho situa-se na mesma, podendo a empregadora a qualquer tempo, transferirão empregado a título
er^^orano ou definitivo, tanto no âmbito da umdade para qual foi admitido como para outras, em qualquer localidade deste
iSu. ou de outro dentro do país.

í® -T) horário de traba^o será anotado na sua ficha de registro e a eventual redução da jornada, por detenninação da
smpregadora, não inovará este ajuste, permanecendo sempre íntegra a obrigação do empregado de cumprir o horário que lhe for
ieterminado, observando o limite legal.

O empregado receberá a remuneração de; R$ 14,43 por hora aula.
5' - O prazo deste contrato é de 30 (trinta) diascom hucio em 02/02/2016 , ténnino em 02/03/2016,podendo ser proirogado
por mais 30 (trinta) dias.
6® - Além dos descontos previstos em lei, reserva-se a empregadora as importâncias correspondentes aos danos causados por
ele,inclusive no que se refere ao fardamento.
7-0 empregado fica ciente do regulamento da empresa e das normas de segurança que regulam gitag atividades na
empregadora e se compromete a usar o fardamento completo e os equipamentos de segur^ça fornecidos, sob penã de ser
punido por falta grave, nos termos da legislação vigente e demais disposições inerentes a segurança e medicina do trabalho.
8 - Permanecendo o empregado a serviço da empregadora após o término da CTqperiência, continuarão em vigor as cláusulas
congtantes deste contrato, .-.' ..7. . . .

assim contratado, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, para os mesmos fins e efeitos
jur^Jlcòs, na presença de testemunhas abaixo. , .

Pessoa,02/02/2016

Empregador

Empregado Responsável quando menor

Testemunha
Santiago Pereira ui'<-niudc._3435

snKiH'o\vr\RiM. FKraisrfLi/. fami/ui. C/J'; 5,5.;
QHTCMTTrornn mW2

Ctriltlea qua o pnssn^R cnolft I a rflO'aducaa Uni

ÊtOL- RJ2.56 PEPJr Rje.si FARPEN; ISS: RtD 13
SELO DIGIWL: fi JYtó077-YU16Ccnflr* a a^^nUelda^ a» hMa».//.. t . «jpb. Jun b

-

■

O\
PflULO ROBEPl

 «{nv'i/1-

05-ono

ír RGES SflNT1^0 ESCREVEifi-

.Testejaiuiih.a



FICHA DE REGISTRO DOS EMPREGADOS N" 00015
Da finna; FACENE FACULDADE ENFERM NOVA ESPERANÇA
Endereço: AV FREI GALVÃO, 12

Santiago Pereira
sim IÇOMirxRlU.EfílXISTRAL

~-jauieMXLcacQa..MB

'r\.'Iv, UbetxJtiilc.
Poroibu - C;

B«veu« . PB. 06/04/2020 luliVi' >'«'dad«.
B«OU ffS2.Sa P5PJ, «50.BI FflHPEN,
SELO OIGIT^: fiJY4S094-DO2C v

Y'"'
PftULO »

CNPJ / CHI: 02949141000261

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

Nome: ALANA MOURA Dl PACE a a o oi ̂  -
portador da C.T.P.S. nVséne: 0223691 00060 PB

"" C. Identidade m: 2449274 Órgão Emissor: SS0S Data: 09/12/2016
Ç.P.F. N°: 038296684S1 Título de Eleitorn^ 026360801228 da 072 zona

■W<tdmitido em: 01 de outubro de 2019 para exercer a função de: PROFESSOR(A) ASSISTENTE NI / PRI CBO; 234505
çom o salário deOezessete Reais e Dez Centavos

por: Mes

no seguinte horário de trabalho: Seg/Sex 08:00 12:00/13:30 17:00 Folga semanal SabDom

É optante?
PERANTE O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Data da opção Data da retratação Banco depositário

Nacionalidade Brasil
Filho de CARLOS AUGUSTO Dl PACE

e de SEVERINA MOURA Dl PACE
nascido em Campina Grande

a  22/12/1980

Estado civil Casado

QUANDO ESTRANGEIRO
c-tr

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)

Carteira modelo 19 n.®

n." Registro Geral

Casado(a) d bras.?

Nome do Cônjuge

Cadastrado em 01/11/2018

sobn." 15678007118
dep. no Banco

Endereço

Nome do Cônjuge

de instrução Pós Graduação/Especializaçã Código Banco

Residência ja esc sebastião de azevedq bast( Tem filhos brasileiros? Código agência
40 AP 202 MANAIRA Quantos

João Pessoa CEP 58038-490 Data de chegada ao Brasil:
Cart. Nac. Habilitação n.® 00704462082 Naturalizado

Cert. Militar n. ® Decreto n.°

Benefíciários:
BIANCA Dl PACE VIEIRA { Filho(A)) Nascido(a) em : 30/05/2019

Data Registro:
Data Rescisão:

Assinatura do Empregado As^atura do empregador
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•PREGADORA

CENE FACULDADE ENFERM NOVA ESPERANÇA
lereço: AV FREI GALVÃO, 12
rro: GRAMAME

ade: João Pessoa

PJ: 02949141000261

rpREGADO

ANA MOURA Dl PACE
lereço: ESC SEBASTIÃO DE AZEVEDO BASTOS
rro: MANAIRA

ade: João Pessoa

AS n°: 0223691 Serie: 00060 /PB

nA40 Compl.: AP 202

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Experiência, as partes descriminadas acima celebram o
:ente Contrato Individual de Trabalho para fins de experiência, conforme Legislação Trabalhista em vigor, regido
is cláusulas abaixo e demais disposições legais vigentes:

• O EMPREGADO trabalhará para a empregadora na função de pROFESSOR(A) assistente ni / prç®ç) 234505e
nais funções que vierem a ser objeto de ordens verbais, cartas ou avisos, segundo as necessidades da EMPREGADORA,
:de que compatível com suas atribuições.

O local de trabalho situa-se na mesma, podendo a empregadora a qualquer tempo, transferir o^empregado a titule
porario ou definitivo, tanto no âmbito da unidade para qual foi admitido como para outras, em qualquer localidade deste
id de outro dentro do país. ,

O horário de trabalho será anotado na sua ficha de registro e a eventual redução da jornada, por determinação dt
iregadora, não inovará este ajuste, pennanecendo sempre íntegra a obrigação do empregado de cumprir o horário ■
lhe for determinado, observando o limite legal.

O empregado receberá a remuneração de : R$ 17,10 por hora/aula.

01/10/2019 ,término em 30/10/2019O prazo deste contrato é de 30 (trinta) dias com início em
endo ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias.
Além dos descontos previstos em lei, reserva-se a empregadora as importâncias correspondentes aos danos causados
ele,inclu$jve no que se refere ao fardamento.
O empregado fica ciente* do regulamento da empresa e das nonnas de segurança que regulam suas atividades na

sregadora e se compromete a usar o fardamento completo e os equipamentos de segurança fornecidos, sob pena de ser
ido por falta grave, nos termos da legislação vigente e demais disposições inerentes a segurança e medicina do trabalho.

Permanecendo o empregado a serviço da empregadora após o término da experiência, continuarão em vigor as cláusulas
stantes deste contrato.

Tep^ assim contratado, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, para os mesmos fins e efeitos
presença de testemunhas abaixo.

João Pessoa,01 /10/2019

• Empregador

yr\CfiAA^^

Empregado Responsável quando menor

\  '■ -

I '* «

Testemunha Av. UbcniiiM. iíjfesbAínwi
raraiba

Fone:
«U:i:ENTtcncnO-Mo,, -2679 .00.1918

Santiago Pereira
SERVIÇO NOT.lHIAI.KHF.tílSTRAl.

Cenflr IsntleldadtXaa hltn

PflULO ROBEF > BORGES SRSfiNTIfiCÕ - ESCREVENTE

Testemunha

Cnrtlflee qua a presenia Caela é a rapraducae fiai da^l
que mm foi apraaaniado. Em iBAfamunha da vardada.
Bavsu» - PB. ee/ea/2eafl iitaias

enOL. RS2,S6 PEPJ: RSfl.Sl PflRPEN: nSB.JE ISS: RSB.Í3

SELO DIGKTPL; fiJY4|p93-HPC0
fJpb.Jua.br
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FICHA DE REGISTRO DOS EMPREGADOS N" 00006

Da firma: FACENE FACULDADE ENFERM NOVA ESPERANÇA
Endereço: AV FRK! GALVÃO, 12 CNPJ/CEl: 02949141000261

Santiaso Pereira
Libunliulc.

„  Paritibu -
SERUC" saTm.Ai i-HHí.ismM f8£3il32^f86
—flüXENW-CACftO-Wo---2ü2ô-C&iS45

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

Cnrtlfico nu» • pri»«n<B tool» * » rttiroducPO flKlW O'
quB ■■ foi «prBBBniído. E* d» vefdíido.
isveuK - PB B6/e'/2e2P" 11 -*1:13

EHOL^ RÍ2,8S PEPJ: RJB.SJ PflBPSN: BlB.aB ISS' RS®,13
SELO DI«TfiL: fWY45O90-A0MW \ ,. _ . u
Canflr* JykuUnUrtWdB //BiX^diBi «»l Up»» J"» »'

Nome: EDIVALDO JOSE TRINDADE MEDEIROS DA SILVA

C.T.P.S (Rural) n.:

J, C.P.RN*': 021584444-01 Titulo de Bleiloni®: 020947951201 da 076 :íona

foi admitido em: 01 de fevereiro de 2007 para exercer a função de: PROFESSOR - FACENE

com o salário deVInte Reais e Trinta e Quatro Centavos

nO seguinte horário de trabalho: 8:00 12:00/13:30 l7;00Qua/Sex 13:30 / Folgasemanal Sab Dom

portador da C.T.P.S. n7série: 00034527 00022 PB
S

C. Identidade n.: 1601161 Órgão Emissor: SSP Data: 06/11/1990

CBÜ: 234505

por: Mês

SITUAÇÃO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA DO TEWIPO DE SERVIÇO
É oplantc?

Sim [T] Não □
Data da opção
01/02/2007

Data da retratação Banco depositário
CEF

Nacionalidade Bra-sU

Filho de EDIVALDO MEDEIROS D.A SILVA

e de FRANCISCA M.ALRKTA TRINDADE MEt

nascido em JOÀO PESSOA

a  ouam^n

Estado civil Casado

j Nome do Cônjuge
üraude inslmção Mestrado.

Residência avenida hilton souto maior

67P1 }D 755 LT 23Í ALTIPLANO

JOÃO PESSOA CEP 58046-600

Cart. Nac. Habilitação n." 01W4948551

Cert. Militar n.° 96715791

QUANDO ESTRANGEIRO

Carteira modelo 19 n.®

n." Registro Geral

Casado(a) d bras.?

Nome do Cônjuge

Tem filhos brasileiros?

Quantos

Data de chegada ao Brasil:

Naturalizedo

Decreto n."

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)

Cadastrado em

sobn.° 17060161927

dep. no Banco

Endereço

Código Banco

Código agência

^ÚLIA CAROLINE COSTA MEDEIROS ( Filho(A)) Nascido(a) em : 31/07/2005 ; Y/^MIN KARÍNE COSTA MEDEIROS (
Fllho(A)) Nascldo(a) em : 28/04/2003

r\*

Data Registro:

Assinatura do Empregado



CONTRATO DE EXPERIÊNCIA
'MPREGADC^Sí^^'^

ACENE FACULDADE ENFERM NOVA ESPEICVNCA
ndcrcvo: GRANJA. 12 - LÜTBAMENO GRAVATA
•ítirru VALHNTiNA
Hisidc;: JÜAO PESSOA
NPJ: ()2.949.141 /0002-61

'MPREGADO

■DIVALDO JOSE TRINDADE MEDEIROS DA SILVA
nücrevo: AV HILTON SOUTO MAIOR -ç/v, ^ ,
airro: ALTIPLANO
id-.iJc: JOÃO PESSOA
I PS n": 00034527 Serie: 00022 /PB

■ontrato In^^durd?TrhT'"'°-''f Experiência, as partes descriminadas acima celebram o presente
■' - o EMPREGADO trabalhará para a empregadora na função dePl^Oí^ESSOR. facene CBO N° 234505 e demais

necessidades da EMPREGADORa", desde que
1

!,/ frabalho situa-se na mesma, podendo a empregadora a qualquer tempo, transferir o empregado a título" V , ,r , , 7' ° a<lniitido como para outras, em qualquer localidade deste^ t)u de outro aeiiiro do pais.

lorlLd^s^na^ j""!'"''''' por determinação da
letLUo!'obsemXo1iml"S^^^^^ °
" - O empregado receberá a remuneração de : RS 10,00 por hora aula.

- o prazo desic contraio é de 45 (quarenta c cinco) dias com início em 01/02/2007 . término em 17/03/2007 .podendo
cr prorrogado por mais 45 (quarenta e cinco) dias. . ,huu^i.uu
)' - Além dos descontos previstos em lei. reserva-se a empregadora as importâncias correspondentes aos danos causados por
:le,inclusive no que se refere ao fardamento.

[  " c'cntc dü regulamento da empresa e das normas de segurança que regulam suas atividades na.'mprogadom e se compromete a usar o fardamento compielo e os equipamentos de segurança fornecidos, sob pena de ser
■unido por talta grave, nos termos da legislação vigente e demais disposições Inerentes a segurança e medicina do trabalho.
i- - Permanecendo o empregado a serviço da empregadora após o término da experiência, continuarão em vigor as cláusulas
:o!^^-ites deste contrato.

, 1 endo assim contratado, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, para os mesmos fins e efeitos
undicüs, na presença de Lesleinunhas abaixo.

):0AO PESSOA,01/02/2007

Glau^/^yde Benévolo
OVp. Pessoal
7T
mpregador

. >■
r

_ll
Empregado Responsável quando menor

Testemunha
t

í  i

^  Santiago Pereira
SERVHn VOf a

-flU^mCQCQ0-lto.._.2a^ 32i2.m6

.-fv. Uhi'nfiii/f. S43.S' fícnrux
PaniilHt - Cl-F: 5S.Ul3-0{lfl Testenjiinha

e»OL: RS2.SB PgPJ, R,B,5i PflflPEN: SSB.3B ISS- RJO i3
SELO DIGiTflL: fi jy45089-J5GR ,Conflr» »VAt«nU,lL« „ hMps . «jpb ju» b-

ÃHULÜ ROBàR)o^'llt))j^ SB^Íü - fesCREVgfi
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FICHA DE REGISTRO DOS EMPREGADOS N» 00031
Da firma: FACENE FACULDADE ENFERM NOVA ESPERANÇA
Endei-eço: AV FREI GALVÃO, 12

CNPJ/CEI: 02949141000261

Santiago Pereira Aw Libenlcuti

SlilH'IÇ0S0f.\RIALi;Rl:GISTHAI. " C
hone; (H.

nUTENTT'6fl6flO-.Noi.' aOgfl.-gSi-'

Carllflee qua a oreaanlR toola é a ranradueaD fiai <fa
quA »a fqi apranenisdo, C» lanianurine da vardada.
SsveuK - PB. 06/B4/ae2í" tl:41:ll

EflOL! flS2.58 FEPJ: RSe.Si FARPÊN: BS0.30 ISS; BJO.IJ

SELO DKITflL; eJYd5088-BLSl q
ConflraU auIenUi^dada nm htipa://saíàdlsllal . i Jpb. Jus .br

PRULO R( ̂ ^'bMeS S^IflG^KCREylN!

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

portador da CT.P.S. nVsérie: 01823854 00030 PB
*

19/09/2000

Nome: JULIANA ÍDE MOURA LEAL RODRIGUES SANTOS

^  ̂ " C. Identidade n.: 2205830 Órgão Emissor; SSP Data:
p.P.F. N°: 0070S442323 Título de Eleitor n": 029707021511 da 007 zona

íbi admitido em: 17 de julho de 2018 para exercer a função de: PROFESSOR(A) ASSISTENTE NI/PR] CBO: 234505

com o salário deOezesseisRenise Oitenta e Cinco Centavos p^j,. jyjg^
no seguinte horário de trabalho: > / 18;00Qua/Qui 08:00 12:00/13:30 17: Folga semanal Sab Dom

É optante?
PERANTE O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Data da opção Data da retratação Banco depositário

Nacionalidade Brasil

Filho de FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTi

e de EDILZA MARU DE MOURA LEAL RODH

nascido em sso Bernardo do Camp

a  03y07/I984

Estado civil Casado

QUANDO ESTRANGEIRO

Carteira modelo 19 n®

n." Registro Geral

Casado(a) d bras.?

Nome do Cônjuge

C-LÍ"

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)

Cadastrado em

sobn.° 14042034272

dep. no Banco

Endereço

Nome do Cônjuge

' Grau de insli ução Pós Graduação/Especializaçã Código Banco

Residência rua jose brasilino leite Tem filhos brasileiros? Código agência

75 AP 201 JOAOAGRIPINO Quantos

Joflo Pessoa CEP 58034-000 Data de cliegada ao Brasil:

Cart. Nac. Habilitação n." Naturalizado

Cert, Militarn.® Decreto n."

Beneficiários:

GABRIEL DE MOURA RODRIGUES TORRES MEDEIROS ( Filho(A)) Nascido(|Jíê|m : 23/09/2016

Data Registro:

Assinatura do Empregado

Data Rescisão:



"^MPREGADOKA.

,r^-^ACENE FACULDADE ENFERM NOVA ESPERANÇA
Prv^m<^- A\7 ÍTDTJT r? A T X rXEndereço: AV FREI GALVÃ0,"l2
Baino: GRAMAME
Cidade. JoSo Pessoa
CNPJ: 02949141000261

EMPREGAIX)

JLXLANA de moura leal' RODRIGUES SAPíTOS
Sídereço: JOSE BRASILINO LEITE
Bairro; JOÃO AGRIPINO
Odade: João Pessoa

01S23854 Serie: 00030 /PB

n®:75 Compl.: AP 201

P parócular de Contiaío de Experiência, as partes descriminadas acima celebram o^nte Contrato Individual de Trabalho para fins de experiência, conforme Legislação Trabalhista em vigor regido
peí^ cláusulas abauxo e demais disposições legais \igentes: ®

I  - O EMPREGADO trabalhará para a empregadora na âmçâo de -PSOEEssoría) assistente ni i PJ^gra mo 334505

d^rq^^iS^m s^' ™ necessidades da EMPREGADOR

ou defmSin ^ empregadora a qualquer tempo, transferir d empregado a titulo teu

® a «^entoai redução da jornada, por detemiin^pregado^ nao inovara este ajuste, permanecendo sempre íntegra a obrigação do empregado de cumprir o horáno
que lhe for detenmnado, observando o limite legai. 0 uc uuiiipiu o uorano

4^-0 empregado receberá a remuneração de : RS 16,85
por hora aula

«término em 15/08/:5»-o prazo deste contrato é de 30 (trinta) dias cominicioem 17/07/2018
podendo ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias.
6" - .Mem dos descontos previstos em lei, reserva-se a empregadora as importâncias correspondentes aos danos causados
por ele,mclusive no que se refere ao fardamento.

regulamento da empresa e das normas de segurança que regulam suas atividí

puiddo ot faltaL^^^ ^ TT ^ equipamentos de segurança fomecídos, sob pena^  ̂ ' termos da legislação vigente e demais disposições inerentes a segurança e medicina do írabalh
empregadora após o ténuino da experiência, continuarão em vigor as oi

^ ̂ contrat^o, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e foima, para os mesmos fins e^jundicos, na presença de testemunhas abaixo. ^ mesmos íms e

^i\: »,\ípiÍ!Í^'''^ão Pessoa, 17/07/2018
. -• •- { v''''ví^' ' . «»-

r- tTkuu^.!- -v.

hÜíií^nírL d h
Empregado

Empregador

Responsável quando menor

Testemunha

Santiago Pereira ^1v. LÜKrdadc, 343S

i'oreiih(i ■ CEP.

Fone: (83) 32
-fllJ-TENTrCfiGAO-No'.—gagO QÕIDflg

f//A-67ST«.t£

Cftrilfleo «ua • praaania Cfela á a rarroctucae fiat
quB aa foi Apraaaniada. Em (aalanuiiho da vardada
Bavsuk - PB e6/e'4/2B29 t1'4l'ia

EtIOL: RS2.S6 PEPJ:

SELO OlGJTflL;
Confira af lulani!

^ IL
PflULO ROE

V

flse.si PPBPENi liSe.jB ISS: bjo.íj

fiJ^45387-GV0E \
lemade om hl^t f/aalodleM»! tJnb.Jui

BORGES SnN^RGO ÉSCREVE

Testemunha

\



FICHA DE REGISTRO

Da firma: FACENE FACULDADE ENF

Endereço: AV FREI GALVÂO, 12

^ Santiago Pereira^ SERyiÇ0N0T.tRHLi:KE(7l!iTR.Ai.
QiiTPKiTiraron Mr. ^a^a-Piafa'-»?'' '

'Ice qut e prakinit eapl» I » rapraducso flal do erl
I foi AprOBaniado, En ioatomuntia dA vardada.
( - P8. 06/B4/2B2e 11^41:09

ASZ.Se P!PJ: BSQ.St PRRPErii flte.lB ISS- RSB.IJ

D16ITfIp\ fiJY450%2-40XV
é A «u4^ktei0«da al^ hMpAi//AaladlgltA). 4Jpb. Juo .br

I robert^bSí^ges'^^^^^ '

CNPJ / CEI: 029491410Q0261
VISTO DA FISCALIZAÇÃO

portac .T.P.S. n7série: 00006566 00006

*

686475 Órgão Emissor: SSDS Data;

PB

05/06/2010

Nome; SIMONE MARIA SANTIAGO SAEGE!

C.T.P.S (Rural) n.; C. Identidade n.:

^C.P.F. N*: 34303871400 Título de Eleitor n°; 000288661279 da 001 '/.ona
foi admitido em: 01 de abril de 2015 para exercer a função de: PROFESSOR(A) ASSISTENTE NI CBO: 234505

com o salário dcTreze Reais c Cinqüenta Centavos

no seguinte horário de trabalho: Seg/Sex 14:20 / 17:10 Folga semanal SabDora
SITUAÇÃO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

H optante?

Sim I X I Não
Data da opção

01/04/2015

Data da retratação Banco depositário
CEF

Nacionalidade Brasil

Filho de aRY de ASSfMPCAO SANTIAGO

e de ANIINCIATA MARIA DE LOURDES COM

nascido em joao Pessoa

a  07/02/1963

Estado civil Casado

Nome do Cônjuge

Grau de instrução Pós Graduação/Espcclalizaçâ

Residência rua avbllno cunha

137 TAMBIA

João Pessoa CEP S8020-6SO

Cart. Nac. Habilitação n.®

Cert, Militar n. **

QUANDO ESTRANGEIRO

Carteira modelo 19 n.®

n.® Registro Geral

Casado(a) c/ bras.?

Nome do Cônjuge

Tem filhos brasileiros?

Quantos

Data de chegada ao Brasil:

Naturalizado

Decreto n.®

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)

Cadastrado em

sob n° 17013988553

dep. no Banco

Endereço

Código Banco

Código agência

Beneficiários;

Data RescisãoData Registro:

Assinatura do Empregado



^"INTRATO DE EXPERíÊNClA

r  —
•íaimi; (íRAMAME
• iiiadc; Joào Pessoa
.■N'PJ: 02.9^9.141/0002-61
tWfPREGADO
ilMüNE MARIA SANTIAGO SAEGER
•-nticrvv: AVPIJNO CUNHA
^/üirro: TaMPIa
idade .íoüo Pessoa
H'.Sn"- 00006566 .Serie; 00006 /PB

n": 137 Compl.;

CBO n'* 234S05segundo as necessidades da EMPREGADORA,

presente instrumento pariicular de Coninm dr. ■ —

■bai.o c denlaiXosiS ^-^penência. confonnc
: .ItMiiais funvfc Jue «rbalf "wa
iesde que compalível com suas atribuiv-ões. as neccssi

- O empregado receberá a remuneração de • i ̂  An u
•' n j ^ pof bora aula- w pra^o deste contrato fi de ífl v i- • . .30 (trinta) dia.s. «'/«4/2015 . ténT,ino en, 30/04/201 S.podendo ser prorrogado

ie.inelustvo no qTeTetrel^LIl!!'"'"'"' " imporiàncias correspondentes aos danos eausados por

.>nstante.s deste contraln. <ia experiência, continuarão em vigor as cláusulas

^iuas vias de igual teor e i-orma, para os mesmos Hns e efeitos

João Pessoa,0I/O4/2015
f\": íANí''J-'

r':73.r^^re

Empregado . * |
Responsável quando menor

Testemunha

Santiago Pereira - am•««5^^^ SERi-IÇOSOTARUL J: KECIS IRAI. fcüi/Hi ■ Ch'P. SS305-00f)
—--HítíTO^mfl6fto-4^o^02e-aB/ç^ ^2^2-/7»^

enOL: B$2.56 CEPJ. «0 91 PfIRrtN: «0,30 JSJ. «O.jj
SELO DIGITl^: PJY4spBl-V93V
Confira » «u*ybiieldaril\Bi» http

Testemunha



FICHA DE REGISTRO DOS EMPREGADOS N" 00012

Da firma: FACENE FACULDADE ENFERM NOVA ESPERANÇA

Endereço: AV FREI GALVÂO, 12 CNPJ/CEI: 02949141000261

Santiago Pereira
SERUÇO SOTARUL E REGISTR O.

.-Íí- Uhfir/iuJe.

J'(iríií/i(i -

Fiiiw: ('

Cvrtlflee gui a praaanta coaia i a rapieducae flal
qut na foi apraaanlado. tn (anianuima da va'dada.
SsvsuK - PB e6/ea/»03S 11'40-38

EliOCr R83,5fi FEPJi RSB.Bl pnnPBN: ft$Q,3e ISS: RtO.ia

SELO DIGITfÇi: flJY<í^ô2-DSJH »
Confira a au(VA*^aldada\sn hllpa ://aaledist Ml. t Jpb , Jua .bi

PRULO ROBERKWaORGES "SnNTIflM - -ESCREVENTE

Nome: MARCUS IVANOVITH FERNANDES

C.T.P.S (Rural) n.:

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

poitador da C.T.P.S. n7série: 00060936 00026 PB

*

C. Identidade n.: 1237644 Órgão Emissor: SSF Data: 08/09/2005

.P.F. N": 570324674-15 Título de Eleitorn'': 15819421660 da 042 zona

foi admitido em: 01 de fevereiro de 2007 para exercer a função de: PROFESSOR - FACENE CBO: 234505

com o salário deVinte Reais e Trinta e Quatro Centavos por: Mês

no seguinte horário de trabalho : O 17:00Qua/Qui 07:30 / 12:00Sex 08:00 Folga semanal Sab Dora

SITUAÇÃO PERANTE Ó FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

É optanie?

Sim[^ Não
Data do opção

01/02/2007

Data da retratação Banco depositário
CEF

Nacionalidade Brasil

Filho de FRANCISCO CANINDÉ FERNANDES

e de ^UR1A JULITA FERNANDES

nascido em SOUSA

a  18/11/1969

Estado civil Casado

Nome do Cônjuge

Grau de instrução Mc.sti'ndo.

Residência riia hildebiiandotourinho

99 iXnRAMAR

João Pessoa CEP 58032-080

Cart. Nac. Habilitação n."

Cert. Militar n." 484694

QUANDO ESTRANGEIRO

Carteira modelo 19 n."

n.° Registro Geral

Casado(a) d bras.?

Nome do Cônjuge

Tem filhos brasileiros?

Quantos

Data de chegada ao Brasil:

Naturalizado

Decreto n."

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)

Cadastrado em

sob n° 12749278440

dep. no Banco

Endereço

Código Banco

Código agência

V

Beneficiários:

LUIZ HENRIQUE CARTAXO FERNANDES ( FÍIho(A)) Nascido(a) em : lO/OI/ZOOS-^^lPE CARTAXO FERNANDES (
Filho(A)) Nascido(a) em : 01/11/2005

Data Registro:

j  l'l ò- -in

VÃ • ^ Daia Rescisão:

Assinatura do Empregado



eMPRÍ'C^4DORA A ̂  Jt X-*

n":!? CompJ.:

facene faculdade enferm nova esperança
fcndereço; GRANJA, 12 - LOTEAMENO GRAVATA
Bairro: VALENTINA
Cidade: JOÃO PESSOA
CNPJ: 02.949.141/0002-61

EMPREGADO

MARCUS IVANOVITH FERNANDES
Endereço: RUA CARMEM ROMERO
Sairro: BESSA

Cidade: JOÃO PESSOA
^"ITS n°: 00060936 Serie: 00026 /PB

Contrato o presente
abaixo e demais disposições legais vigentes: Legislação Trabalhista em vigor, regido pelas cláusulas

^ções h-abalhará para a empregadora na função dePROFESSOR - facene .

temporário Óu^Svít^^no i^brdTimW fr®^feir»o empregado a títuloE  o ou de outro dentro do país. P q oi admrndo como para outras, em qualquer localidade deste
% /T'

3mpregadora.nãobotStrarus^tr?etLM da jornada, por detemimação dadeterminado, observando o limite legal. obrigação do empregado de cumprir o horário que lhe for

por hora aula.
^ - O empregado receberá a remuneração de : RS 12,00
5^-0 prazo deste contrato é de 45 Tauart^nta o a: • . .
ser prorrogado por mais 45 (quarenta e cinco) dias , término em 17/03/2007 .podendo

ictr:::rrLti~ •—-
mpresidoS "ÍStoÍ SloVo" "" ~ «ivid.da n,

ionstantes deste contrato. ^ empregadora apos o tennmo da experiência, continuarão em vigor as cláusulas

'A I»»' '~'= "SiB
JQ SSOA,01/02/2007

Giauco M. d9iSe{#volo
Chqfe Deif. Jfé^al

Empregado
Responsável 'quando menor

Testemunha
Santiago Pereira
dJCífl tÇO NOTARIAL ERF.aiSTIL.lL

Av. Ubcnhde. 3435 - Hayaux
Paraíba - CEP: 5S3ú5-0m

RS9.1]
EMOL: RS2.S6 FÉPJ: «$0.91 FfiRPEN; RJ».30 tJS
SELO OlCmi: ftJt4S061-5EJI KCan^rn . «nlleid^n ^ Jus >r

PflULO ROeEf btifíl^GO - WCHEVfeNTE Q

Testemunha



FICHA DE REGISTRO DOS EMPREGADOS 00096

Da fuma: FACENE FACULDADE ENFERiM NOVA ESPERANÇA
Endereço: AVFRBIGALVÃO, 12 CNPJ/CEI: 02949141000261

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

Santiago Pereira
SF.Ri IÇO \ÜT-mL lLERr.GISTR-lL

.•Jv- Libcrdíuh

Puraihit

Fimt'!

Cqftlflee aus a priaenta cesin A ■ rspiedueaa
auB •• foi apraaaniada. Ea laatanuimo da vardada.

savauK - PS. es/sd/zasB ii'4e'49

E!10L: RS2,S6 PEPJ: RSB.Sl PMPeN: flSQ,30 ISS: R$Q.l3

SELO C^TflL; flJ^5076-N3flR »
Confira a\<^aien< leloMa em ht loa odMi tal . 1 Jpb, Jua .br-

SfiNTI^PftULO RO

Nome; ADRIANNA RAMALHO ARARUNA SERAFIM portador da C.T.P.S. n7séric; 00075942 00013 PB

C.T.P.S (Rural) n.; C. Identidade n,: 1081556 Órgão Emissor: SSP Data: 25/09/1984

^C.P.F. NV 65915046487 Título deEleitorn": 017379331244 da 076 zona
foi admitido em: 19 de fevereiro de 2015 para exercer a função dc: PROFESSOR(A) ASSISTENTE NI CBO: 234505

com o salário deTrezc Reais e Cinqüenta Centavos

no seguinte horário de trabalho : 07:30 / 12:00Qua/Qui 13:30 / 17: Folgasemanal Sab Dom
SITUAÇÃO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVJÇO

É oplante? Dala da retratação Banco depositário

Sim |'X I Nao i I 19/02/2015
CEF

Nacionalidade Brasil

Filho de JaCKSON DERVILLE ARAUUNA

e de MARTA LIJIZA lUM^VLHO ARARUNA

nascido em Joüo Pessoa

a  19/08/1968

Estado civil Casado

Nome do Cônjuge

Grau de instrução Pós Graduação/Espccializaça

Residência avenida .joao cirilo da silva

1700 ALTIPLANO

João Pessoa CEP 58046-520

Carl. Nac. Habilitação n." 04536065004

Cert. Militar n. ®

QUANDO ESTRANGEIRO

Carteira modelo 19 n.°

n.° Registro Geral

Cosado(a) d bras.?

Nome do Cônjuge

Tem filhos brasileiros?

Quantos

Data de chegada ao Brasil:

Naturalizado

Decreto n."

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)

Cadastrado em 04/03/2015

sobn." 21290621995

dep. no Banco

Endereço

Código Banco

Código agência

(3^1

Beneficiários:

NICOLE LUIZA ARARUNA SERAFIM ( Filho(A)) Nascido(a) em ; 10/04/2000

Çv

Data Registro:

Assinatura do Empregado

Data Rescisão:



EMSREG.4IÍ0RA

FACENE FACULDADE ENFERM NOVA ESPERANÇA
Endereço: AV FREI GALVÃO, 12
Bairro: GRAMAME

Cidade: João Pessoa
CNPJ: 0Z949,141/0O02-61

EMPREGADO

ADRIANNA RAMALHO ARARUNA SERAFIM
Endereço: JOÃO CIRILO DA SILVA
Bairro: ALTIPLANO

Cidade; João Pessoa

CTPS n°: 00075942 Serie: 00013 /PB

n®: 1700 Compl.

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Experiência, as partes descriminadas acima celebram o presente
Contrato Individu^ de Trabalho para fins de experiência, conforme Legislação Trabalhista em vigor, regido pelas elÃn»..i^.
abaixo e demais disposições legais vigentes:

1"-O EMPREGADO trabalhará para a empregadora na função de professor(A)assiste3>íteni CBOn°
e demais funções que vierem a ser objeto de ordens verbais, cartas ou avisos, segundo as necessidades da EMPREGADORA
desde que compatível com suas atribuições.

T - O local de trabalho situa-se na mesma, podendo a empregadora a qualquer tempo, transferm o empregado a titule
temporário ou definitivo, tanto no âmbito da unidade para qual foi admitido como para outras, em qualquer localidade deste
Est o ou de outro dentro do país.

aC .3'' - O horário de trabatto será anotado na sua ficha de registro e a eventual redução da jornada, por determinação àz
empregadora, não inovará este ajuste, permanecendo sempre íntegra a obrigação do empregado de cumprir o horário que lhe foi
determinado, observando o limite legal.

4^-O empregado receberá a remuneração de: R$ 13^ por hora aula. - '
5"-O prazo deste contrato é de 30 (trinta) diascom imcio em 19/02/2015 , término em 20/03/2015,podendo ser proirogadc
por mais 30 (trinta) dias. r
6^ - Além dos descontos previstos em lei, reserva-se a empregadora as importâncias correspondentes aos danos causados poi
ele,inclusive no que. se refere ao fardamento.

T - O empregado fica ciente do regulamento da empresa e das nonnas de segurança que regulam suas atividades üÈ
empregadora e se compromete a usar o ferdamento completo e os equipamentos de segurança fornecidos, sob pena de sèj
punido por falta grave, nos termos da legislação vigente e demais disposições inerentes a segurança e medicina do trabalho.
8^ - Permanecendo o empregado a serviço da empregadora após o término da ejqperiêncía, continuarão em vigor as cláusulas
constantes deste contrato.

9" ̂ endo assim contratado, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, para os mesmos fín.s e efeitof
jm>^os, na presença de testemunhas abaixo. • • ■

'essoa, 19/02/2015

Empregador

Ctu.o..

Empregádo Responsável quando menor

Testemunha

Santiago Pereira
sERymo voíi/f/, (/. t: reuistr^u.

ftWENTIGncnO N»

.•li'. Uhcnlciíic. 3-ISÍ

Paraíhti - CFP: 5

Fone: (S.V 32.1
aga-ee*5aB

Ccrilflee qua a «trasanfa Eapla é a raprodueao fiai do
dua na tol apraaantadB. Em 4ani«munha da vardada.
&avduK - PB. eB/B4/EB2e ii'4e<as

EnOL: nS2.Sfi PEPJ; ESB.Sl PnRPBN: RSB.SB ISS: RSB.lJ

SELO DIGIT^: flJY45S75-M92L
Confira a au »\í 4 leld.dlk am h4 4p^//««I odlM 4a I . 4 Jpb. JUí . br

sONTIOGO ESC.ofeyÉNTE^pauLo ROBERTO BORGES ènhrl

Testemunha



FICHA DE REGISTRO DOS EMPREGADOS N" 00082

Da firma: FACENE FACULDADE ENFERM NOVA ESPERANÇA
Endereço: AV FREI GALVÃO, 12

Santiago Pereira
5/rsi7CD,vDr4jR/-i/./-:flKCT.vríi,iL .

nUTEMTICncnO-WeT-^gO .00.1916 . %"
,»-V

CvrllflCD quB a qreaania c^nta ft a rapraducao fiai do
quB na fet apraaenladD. Em laalsmunho da vardada.
gayauM - PB. e6/eP/2B2B U:dB;J3

etIOL: RSZ.SB PEPJ: RSB.Sl FHRPEN: FlíQ.SB ISSi RtB.lJ

. <Jpb.Jue.br
SELO DIGIÍflL: flJY4^&0-ELOO
Confira a »\j :an

:  flJY4M&0-ELOO .
«IcldadaAam hllpn:/Z^lodlqliM . <Jf

PflULO RQBE

nxÁõ
RTOu/BORGES SfiNTlflOT - ESCREVENTE

fC'^c>

CNPJ / CEI: 02949141000261

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

portador da C.T.P.S. n7série: 00001436 00023 AL

26/09/2008

Nome: MARIA ROBERTA MELO PEREIRA SOARES

C.T.P.S (Rural) n.i C. Identidade n.: 5.483.800 Órgão Emissor: SDS Data:

jC.P.F. N"; 03130632492 Título deEleitorn": 0S4440100868 da 021 zona

foi admitido em: 01 de agosto de 2013 para exercer a função de: PROFESSOR-FACENE CBO: 234505

com o salário deVinte Reais e Trinta e Quatro Centavos por: Mês

no seguinte horário de ü-abalho : 3:30 17:00Qua/Qui 07:30 / 12:00Sex 13 Folga semanal SabDom

SITUAÇAO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

É optante?

SimfTl Nao Q
Data da opção

01/08/2013

Data da retratação Banco depositário
CEF

Nacionalidade Brasil QUANDO ESTRANGEIRO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)
Filho de CARLOS JOSE GOMES PEREIRA

é de MARIA HELENA MELO GOMES PEREIR

nascido em Recife

a  01/06/1979

Estado civil Casado

Carteira modelo 19 n.®

n.® Registro Geral

Casado(a) c/bras.?

Nome do Cônjuge

Cadastrado em 01/01/2004

sobn.® 20359930152

dep. no Banco

Endereço

Nome do Cônjuge

Grau de instrução Mestrado. Código Banco

Residência rua Clementina undoso Tem filhos brasileiros? Código agência "

222 APTO 1702 ALTIPLANO Quantos

JOÃO PESSOA CEP 58046-460 Data de chegada ao Brasil:

Cart. Nac. Habilitação ii.® 01070141134 Naturalizado

Cert. Militar n." Decreto n.°

Sr

Beneficiários:

GUILHERME MELO PEREIRA SOARES ( Filho(A)) Nascido(a) em : 26/10/2012

Data Registro: ta Rescisão;

Assinatura do Empregado



EMFSEGÀDOÍtA
FACENE FACULDADE ENFERM NOVA ESPERANÇA
indereço: AVEREIGALVÂO, 12
JaiiTo; GRAMAME
Cidade: João Pessoa
::NPJ: 02.949.141/0002-61

EMPREGADO

MU JC/A X- JCí ^ X A

«AMA ROBERTA MELO PEREIRA SOARES
indereço: AV GOVERNADOR ARGEMIRO DE FIGUEIREDO
lairro; JD OCEANIA
:idade: JOÃO PESSOA

nPSn": 00001436 Serie: 00023 JAL

n®:125 Compl.: AP 503

2onfn,tn Experiência, as partes descriminadas acima celebram o presente
SoS

l®-O EMPR^ADO trabalhará para a empregadora na função de professor-FACENE CBON° 234505 e demais
-imções que vierem a ser objeto de ordens verbais, cartas ou avisos, segundo as necessidades da EMPREGADORA desde aue
íompatível com suas atribuições. ^

- O local de ̂ balho situa-se na mesma, podendo a empregadora a qualquer tempo, transferir o empregado a título
emi^rano ou definitivo, tanto no âmbito da unidade para qual foi admitido como para outras, em qualquer localidade deste

1 ou de outro dentro do país.

r - o horário de trabalho será anotado na sua ficha de registro e a eventual redução da jornada, por determinação da
anpregadora, imo movaiá este ajuste, permanecendo sempre íntegra a obrigação do empregado de cumprir o horário que lhe for
jeteimmado, observando o limite legal.

I® - O empregado receberá a remuneração de ; R$20,34 por hora aula.
5» - O prazo deste contrato é de 45 (quarenta e cinco) dias com início em 01/08/2013 , término em 14/09/2013 ,podendo
ser prorrogado por mais 45 (quarenta e cinco) dias.

6® - Além dos descontos previstos em lei, reserva-se a empregadora as importâncias correspondentes aos danos causados por
ele,inclusiye no que se refere ao fardamento.

T - O empregado fica ciente do regulamento da empresa e das normas de segurança que regulam suas atividades na
empregadora e se compromete a usar o fardamento completo e os equipamentos de segurança fornecidos, sob pena de ser
punido por feita grave, nos tennos da legislação vigente e demais disposições inerentes a segurança e medicina do trabalho.
8® - Permanecendo o empregado a serviço da empregadora após o término da experiência, continuarão em vigor as cláusulas
^stantes deste contrato.

^ v|^ndo assim contratado, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, para os mesmos fins e efeitos
jurídicos, na presença de testemunhas abaixo.

01/08/2013

■^■^Efnpregador

Empregado Responsável quando menor

Testemunha Santiago Pereira
Paraíba ■ CEP: SS30S-000

fWTENWCflGAO_No-_502O_0O.fe .Í2J2-/7S6

Testemunha

C»ftifieo qu8 a sraaante enola é a facodueao fiai da
Baya.m - Pt. 06/Bd/3BaB tt;J7;SS
EMOL! BSa.SS HPj! «Sfl.Bl FflBPEN:- asB.3fl IS5- R$B 13
SELO OIGITfiü fi JY45fe9-flOEC aC.hflra a -'-V^cldada^ ^dlti |l . . Jua .br

l^RGES SRNTIfiGp^-PflULO ROBERl



FICHA DE REGISTRO DOS EMPREGADOS N° 00024
Da firma: FACENE FACULDADE ENFERM NOVA ESPERANÇA
Endereço: AV FREI GALVÃO. 12 CNPJ/CEI

02949141000261

Àv. Liberdade,

Paraíba - C.

Fone: (•

■292e-g649-fa

Santiago Pereira
SEHViço .\or-iRiAL r; hfgistral

Corllflea qua a qrasanla cepla A a raqrarfucsa fieI>j|lo
qua na fal aprananlade. En 4aa(nnunho da verdade.
Ssvau» - PB. ee/e</2B3e

EMOL: RS2.96 FEPJ: RSB.91 PPIPEN: RJB.ie ISS: 1(19,13

SELO DIGIT^; ft JY46a58-40BB ft
Confira a au\fnIlcldftD[p pf hltoq://aaleiMgl iat . IJpb. Jus. hr

1PflULO ROBEI?TO"SORgES SfiN^GCT - ESCREVEN

Nome; LUDMILA SOUTO MONTENEGRO

C.T.P.S (Rural) n.:

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

X

portador da C.T.P.S. n7séríe: 09460879 OODSO PB

05/07/1999C. Identidade n.: 2669471 Órgão Emissor: SSP Data:
C.P.F. N": 04884270452 Título de Eleitor n°: 032472841260 da 076 zona

foi admitido cm: 13 de setembro de 2018 para exercer a função de; PROFESSOR(A) ASSISTENTE NI / PR! CBO; 234505
com o salário deOezesseis Reais e Oitenta e Cinco Centavos

por: Mês

no seguinte horário de trabalho: )0 12:00/13:30 17:00Qui/Sex 07:30 12:00/13: Folgasemanal SabDom

È optante?
Sim Küo Q

SITUAÇÃO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
Data da opção
13/09/2018

Data da retratação Banco depositário

Nacionalidade Brasil
Filho de OLAVO SOXrro MONTENEGRO

e de MARIA CECI SOUTO BEZERRA MONTEI
nascido em Jo.to Pessoa

a  25/08/1983

F„stado civil Solteiro

Nome do Cônjuge

QUANDO ESTRANGEIRO

Carteira modelo 19 n.°

n.® Registro Geral

Casado(a) c/ bras.?

Nome do Cônjuge

PROGRAMA DÊ INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)

Cadastrado em

sob n.® 19045296805
dep. no Banco

Endereço

Grau de instrução Pós Graduação/EspecializaçD Código Banco

Residência rua carlos Ulisses db carvalho Tem filhos brasileiros? Código agência
1302 BRISAMAR Quantos

João Pessoa CEP 58033-130 Data de chegada ao Brasil:
Cart. Nac. Habilitação n.® Naturalizado

Cerl, Militar n." Decreto n.®

Beneficiários;
MARIA LUIZA MONTENEGRO BARROS ( FÍIho{A)) Nascido(a) em ; 18/G5/2018

Data Reglsti-o:

Assinatura do Empregado

Data Rescisão:



' EMPREGADORA

FACENE FACULDADE ENFERM NOVA ESPERANÇA
Endereço; AV FREI GALVÃO, 12
Baiiro: GRAMAME
Cidade; João Pessoa
CKPJ: Q2949I41Q00261

EMPREGADO

LUDMIIj^ SOUTO MONTENEGRO
Endereço: CARLOS ULISSES DE CARVALHO
Bairro; BRÍSAMAR
Cidade: João Pessoa
CTPSn": 09460879 Serie: 00050 /PB

n": 1302 CompL:

presente Contrato de Experiência, as partes descriminadas acima celebram opresente Contrato jbdmdual de Trabalho para fins de expenência, conforme Legislação Trabalhista em vieor regido
pelas cláusulas abaixo e demais disposições legais vigentes; iraDatnista em vigor, regido

i - O EMPREGADO trabalhará para a ̂pregadora na função de Híofessqría) assistenteni /PRÊcam mo ixisns

dL^rque EMPREGADORA.

RS 16,85

com início era 13/09/2018

por hora/aula.

jtéraimo em 12/10/2018

4° - O empregado receberá a remuneração de :

5" - O prazo deste contrato é de 30 (írinta) dias
podendo ser prorrogado por mais 30 (tríntz) dias.
6' - Alem dos descontos previstos em lei. reserva-se a empregadora as importâncias coirespondentes aos danos causados
por ele,inciu$ive no que se refere ao fardamento

empregadora após o término da experiência, continuarão em vigor as cláusulas

João Pessoa, 13/09/2018

Empregado ^

r^^Jtópregador

Rcàpúiisávei qüâüuú menor

Test^unha
Santiago Pereira
SKRVIÇn ,Vüri*/,li F. HFdISTRM

Av. UbcrdaJa. 34Í5 ■ liasviLX
Pàraiba - CEP: 5830S-000

■flyWW:i.GOCflO-J4o..-?020_00.^^

CHOL: ItSS.Sd

SELO DIGITP
Cenflra

Testemunha



FICHA DE REGISTRO DOS EMPREGADOS N" 00026

Da firma: FACENE FACULDADE ENFERM NOVA ESPERANÇA

Endereço: AV FREI GALVÃO, 12

Santiago Pereira
SER\ IÇO ,V07:iSÍ-t/. E REGISTRAI

(S3)
—flWB>fftCflCP0-t4e.T-8e2fl-õe.i94.1

/tv. Libcnhile.

CBriirieo qua a qreaan4a cnpla é a raprodueao fiai do ̂
qua ma foi aprananiado. im iaelamunhp da vardada.
BayauM • PB. 06/04/2020 11:41:09

SnOL: RS2.S6 FOPJ: USO.91 FPBPEN: l!$e.30 ISS: RSO.l.l

SELO DIGim; fiJYfl£086-01KE .
Confira a aJainilclda^ am hiipBj^/aalodiel'.\l . 1 Jpb Jua br

-"«t (rcí/.í ' 'tí*
Pímiibíi - CEf^S^05

:íí5«q&^X

PflULO ROBER V BORGES SflNTIflM - ESCREVENT^ ̂

CNPJ/CEI: 02949141000261

VISTO DA FiSCAUZAÇAO

portador da C.T.P.vS. nVsérie: 08527086 00030 PB

C. Identidade n.: 2673671 Órgão Emissor: SSDS Data: 03/10/2011

Nome: JULIANA MAGALHAES LEITE

C.TJ?.S (Rural) n.:

C.P.F. N": 04964433480 Título de Eleitor n": 029990221201 da 010 zona

foi admitido em: 17 de julho de 2018 para exercer a função de: PROFESSOR(A) ASSISTENTE NI/PR! CBO; 234505

com o salário deOezessels Reais e Oitenta e Cinco Centavos por: Mês

no seguinte horário de trabalho : ' / 18:OOQua/Qui 08:00 12:00/13:30 17: Folga semanal Sab Dom

SITUAÇAO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

É optante?.

Sim|T] Não Q
Data da opção

17/07/2018

Data da retratação Banco depositário

CEF

Nacionalidade Brasil

Filho de JOSEMAR EMTDIO LEITE

ede MARIA ELZIMAR PEREIRA MAGALHAE

nascido em Mossoró

a  15/07/1984

Estado civil Solteiro

QUANDO ESTRANGEIRO

Carteira modelo 190."

n.® Registro Geral

Casado(a) d bras.?

Nome do Cônjuge

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)

Cadastrado em

sobn.® 20664309733

dep. no Banco

Endereço .L-j o
í  - T

Nome do Cônjuge

Grau de instrução Pós GraduaçãO/Espccializaça Código Banco

Residência rua maria rosa Tem filhos brasileiros? Código agência

U65 AP 901 MANAIRA Quantos

Joflo Pessoa CEP 58038-461 Data de ciiegada ao Brasil:

Cart. Nac. Habilitação n.° Naturalizado

Cei"L Militar n. ° Decreto n.®

Beneficiários:

LAÍS MARINHO LEITE (Filho(A)) Nascido(a) em : 05/08/2016 ; HEITOR MARINHO LEITE ( Fílho(A)) Nascido(a) em
28/02/2015

Data Registro: Data Rescisão:

Assinatura do Empregado
^ \



CliiMlKAlU VE E\r EHíEni:íA
■PRh^ORA

FAÍÈNE FÃCTLDABE ENF£R^Í NOVA ESPERANÇA
Endereço: AV FREI GALVÃO, 12
Bairro; GRAMANÍE
Cidade: João Pessoa
CNPJ: 02949141000261

EMPREa4X)0

.JUl^IANA MAGALHAES LEITE " "
Endereço; MARLAROSA
Bairro: MANAIRA
Cidade: João Pessoa
CTPSn": 08527086 Serie: 00030 /PB

n": 1165 Compl: AP 901

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Experiência, as partes descriminadas acima celebram o
presente Contrato Individual de Trabalho para fins de experiência, conforme Legislação Trabalhista em viaor. regido
pelas cláusulas abaixo e demais disposições legais vigentes:

F - O EMPREGADO trabalhará para a empregadora na função de pROFESSOR(A) assistente 234505 e
demais ílmções qoe vierem a ser objeto de ordens verbais, cartas ou avisos, segundo as necessidades da EMPRHGADOÍLA
desde que compatível com suas atribuições.

2" - O loc^ de trabalho situa-se na mesma, podendo a empregadora a qualquer tempo, transferir o empregado a titulo temporáric
ou definitivo, tanto no âmbito da unidade para qual foi admitido como para outras, em qualquer localidade dssíe Estado ou de
Oi^ dentro do país.
j" - O horário de trabalho será anotado na sua ficha de registro e a eventual redução da jornada, por detenninaçao dr
empregadora, não inovará este ajuste, permanecendo sempre ínt^xa a obrigação do empregado de cumprir o horário
que lhe for determinado, obseiA'ando o limite legal.

4° - O empregado receberá a remuneração de: RS 16,35

17/07/2018

por hora aula.

Término em 15/0S/2ÔÍS5^-0 prazo deste contrato é de 30 (trinta) dias com início em
podendo ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias.
6^ - Além dos descontos previstos em lei, reserva-se a empregadora as importâncias correspondentes aos danos causado.^
por ele,inclusive no que se refere ao fardamento.
7® - O empregado fica ciente do regulamento da empresa e das normas de segurança que regulam suas ati\*idades na
empregadora e se compromete a usar o fardamento completo e os equipamentos de segurança fomecidos. sob pena de ser
punido por falta grave, nos termos da legislação vigente e demais disposições inerentes a segurança e medicina do trabalho.
8® - Permanecendo o empregado a serviço da empregadora após o ténnino da experiência, continuarão em vigor as cláusulas
constantes deste contrato.

9" l^iido assim contratado, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e fonna, para os mesmos fins e efeitos
juíWiCos, na presença de testemunhas abaixo.

João Pessoa, 17/07/2018

Empregador

-■~ibyÜ.'»6iKV^
Empregado Responsável quando menor

Testemunha Santiago Pereira Av. I.ihenliiilc. .1^3.'^ ■ /Jiivarx
-w Ji# A c/cííu P,:rc.iba-Ci:r:5.s.>f)5-O00

ÜFK' '<•« SOTAHIAI r. HIX.ISTR il. ^

-íítffEWT-4^Gfl(>-Nc>T--Se2€M)e+94(^--—

Testemunha

CsfUrieo quB a pfBaan^ft cepl» é a raproducao fiai do orlai
quB ma foi apraaontadq. Em «aatamunho da vardadB.
Sayaux - PB. ee/Bâ/2B2e 11'41-ee
EnOL: BS2.3B TEPJ: Rja^S] PPRPBN; RStl.JB ZSS: R$B,t2
SELO 01GIT(6Õ
Confira o BU\« ;^«e l odl 1^1 JpS . JuB . br

Ó J ESCRfeVENTyGES SftNTIPfiULO ROSERT



FICHA DE REGISTRO DOS EMPREGADOS N° 00086

Da firma: FACENE FACULDADE ENFERM NOVA ESPERANÇA

Endereço: AV FREI GALVÀO, 12

Santiago Pereira
siHfiçoyorAHNLHitraixr/ni - CEP:M^Q<.{m ^
_  s•flUTENT I GnCft&

CNPJ / CEl : 02949141000261

-No- ■■ 28B0 ■■gB4Sg?

Sovaux - PB. eS/e</3Ble llr4B-4s ""oo- -*-»-
etlOL: RS2.SB PEPJ: RSB.Sl FBRP6N: RS0.3O ISS: HSO.IJ
SELO DIGIJflL; fl JY|^5072-BNCB

tJpb.JuB.br
Confif» B «(#antletd(ÍJW5072-BNCB «ítdAs sa htteaV^aaledlBUbt tjp

HHULO S0E^TO^0Rà'SNTl^?^^^^5S^íJTE^'^^

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

portador da C.T.P.S. n7sérle: 00060978 00001 PB
\

09/06/2003

Nome: CEUA MARIA RODRIGUES PEREIRA LEITE

C.T.P.S (Rural) n.; C;\ identidade n.: 233.660 Órgão Emissor: SSP Data:

C.P.F. N": 18863876487 Título dè Eleitorn®: 000120321244 da 076 zona

foi admitido em: 01 de agosto de 2013 para exercer a função de: PROFESSOR - FACENE CBO; 234505

com o salário deOezesseis Reais e Oitenta e Nove Centavos por: Mês

seguinte horário de trabalho : O 12:00/13:30 17:lOQua/Sex 08:00 12:00/13:. Folgasemanal Sab Domno

É oplante?
Sim[^ Nflo Q

SlTUAÇAO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Data da opção
01/08/2013

Data da retratação Banco depositário
CEF

Nacionalidade Brasil

Filho de J0.A.0 BATISTA PEREIRA

e de LIZETE RODRIGUES DOS SANTOS

nascido em JOAO PESSOA

a  09/05/1956

Estado civil Casado

Nome do Cônjuge

Grau de instrução Pós Graduação/Espccializaçfl

Residência bel irenaldo de Albuquerque ch/

201 BL L AP 420 BESSA

JOAO PESSOA C-EP 58036-460

Cart. Nac. Habilitação n.'' 02465467433

Cert. Militarn."

QUANDO ESTRANGEIRO

Carteira modelo 19 n."

n.*' Registro Geral

Casado(a) c/ bras.?

Nome do Cônjuge

Tem filhos brasileiros?

Quantos

Data de chegada ao Brasil:

Naturalizado

Decreto n.®

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)

Cadastrado em 28/11/2002

sobn.® 12162530068

dep. no Banco

Endereço

Código Banco

Código agência

Beneficiários:

Data Registro: Data Rescisão:

.Assinatura do Empregado



IMtI^BGaDORA

'ACENE FACULDADE ENFERM NOVA ESPERANÇA
Indereço: AV FREI GALVÃO, 12
lairro: GRAMAME

Hdade: João Pessoa

INPJ: 02.949.141/0002-61

mPREGADO

."ELLi MARL^ RODRIGUES PEREIRA LEITE
adereço: RUA BELIRENALDO DE ALBUQUERQUE CHAVES
lairro: BESSA

■iâsàe: JOÃO PESSOA
riPS n®: 00060978 Serie: 00001 /PB

n»;201 CompL: BLLAP420

Pelo presente instrumeníD particular de Contrato de Experiência, as partes descrimÍDadas asrâma o çaesCTte
::ontrato Indhddu^ de Trabalho para fins cfe esperiência, conforme Legislação Trabalhisía em vigor, remdo pelas cláiiSQias
ibaixo e demais disposições legais vigentes:

O EMPREGADO trabalharápara a empregadoranafimçãodeP^^^^^SSO^-FACENE CBON° 234505 e demais
tmções que vierem a ser objeto de ordens verbais, cartas ou avisos, segundo as necessidades da EMPREGADORA, desde que
ompatível com suas atribuições.

!* - O local de trabalho situa-se na mesma, podendo a empregadora a qualquer tempo, transferir V) empregado a título
emporano ou definitivo, tanto no âmbito da umdade para qual foi admitido como para outras, em qualquer localidade deste
11, ' ou de outro dentro do país.

1® - O horário de trabalho será anotado na sua ficha de registro e a eventual redução da jornada, por determinação da
mpregadora, não inovará este ajuste, permanecendo sempre íntegra a obrigação do empregado de cumprir o horário que lhe for
leterminado, observando o limite legal.

1® - O empregado receberá a remuneração de : RS 16,89 por hora aula.

)® - O prazo deste contrato é de 45 (quarenta e cinco) dias com início em 01/08/2013 , término em 14/09/2013 ,podendo
i&T iwoiTogado por mais 45 (quarenta e cinco) dias.
5® - Além dos descontos previstos em lei, reserva-se a empregadora as importâncias correspondentes aos danos causados por
3le,inclusive no que se refere ao fardamento.
7° - O empregado fica ciente do regulamento da empresa e das normas de segurança que regalam suas atividades na
^pregadora e se compromete a usar o fardamento completo e os equipamentos de segurança fornecidos, sob pena de
punido por feita grave, nos termos da legislação vigente e demais disposições inerentes a segurança e medicina do trabalho.
S® - Permanecendo o empregado a serviço da empregadora após o término da experiência, continuarão em vigor as cláusulas
ppnstantes deste contrato.

r^v^hdo assim contratado, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, para os mesmos fins e efeitos
jurídicos, na presença de testemunhas abaixo.

João Pessoa,01/08/2013

xxyytYV'^
"^ivciinit Souto prime

ri o Denl

Empregador

•  Empregadõy Responsável quando menor

Testemunha Pereira
SERVIÇO NOTíKHL E HF.CISERM.

.-ív. Libcniiulc, }'fS5 ■
PiiraUia • CICP:

Fone; (SS)
-fltJTEWI-SftGW-Ne'- ■ 8020. 0B<026

Cari^fteo qua • nraainin cspl* é • raptodueae finl d
quR AS foi oor snsnladQ. Eb tanismu>tne da verdad».
Sovau» • PB. eS/e-l/EBSe ll-4e-44

EfIOL: R$2.S6 PEPJ: RSB.Bl CARPgN: RSB.JB R$D.l3
SELO DIGIT^ fiJY4M71-7FL6
Confira a auUMlcldad^Rit hupa : //atlodliAal . «Jpb. Jua.br

PPlULO ROBER'

Testemunha



FICHA HE REGISTRO DOS EMPREGADOS N" 00018

Da nima; FACENE FACULDADE ENFERM NOVA ESPERANÇA

Endereço: AV FREI GALVÃO, 12 CNPJ/CEI: 02949141000261

Santiago Pereira
SEKViçn suT\Ri. (/, i; RF.aisrRAL

,  gggg oqíqj,

coi® í » rBBroduoiü f ,qui na foi aprna.ntado. En <t64BBunho do wBfdndB Xj-
- PB. BB/eo/BBBe I1:ÍB:43 "ronoB.-s.

enour sjí.ss pbpj: nsfl.si parpem: rsb.30 iss- r$o ia
SELO DIQTTflL: fiJY4507C-470úConftr» .UtBhílel^dB nn hHo«://BnioaiBUni , »jpb. ju,.b.

UBJi IU Sft^b-0 ^PflULO ROB

•ir. tAlu'1

Pamib

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

portador da C.T.P.S. n7série: 00050157 00015 PI

C. Identidade n.: 1.724.207 Órgão Emissor: SSP Data: 17/07/1996

Nome: GEORGE ROBSON IBIAPINA

C.T.P.S (Rural) n.:

CP.F. N*": 621183663-53 Título de Eleitorn": 025350371597 da 076 zona

foi admitido em: 01 de outubro de 2012 para exercer a função de: PROFESSOR - FACENE CBO: 234505

com o salário deVintc Reais c Trinta e Quatro Centavos por: Mês

no seguinte horário de trabalho : Seg/Sex 07:30 12:00/13:30 17:10 Folga semanal Sab Dom

SITUAÇAO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

É optante?

Sini[^ Não Q
Data da opçào

01/10/2012

Data da retratação Banco depositário
CEF

Nacionalidade Brasil

Filho de ELESBAO PINTO IBWPINA

e de MARIA DEUSIMAR FORTES IBIAPINA

nascido em CAMPO MAIOR

a  08/12/1978

Estado civil Solteiro

Nome do Cônjuge

Grau de insuvção Mestrado.

Residência nuA antonio cama

80 AP 1801 TAMBAUZINHO

JOÃO PESSOA CEP 58042-005

Cart.Nac Habilitação n." 02518221804

Cert. Mültarn." 890597

QUANDO ESTRANGEIRO

Carteira modelo 19 n.®

n.® Registro Geral

Casado(a) d bras.?

Nome do Cônjuge

Tem filhos brasileiros?

Quantos

Data dc chegada ao Brasil:

Naturalizado

Decreto n.®

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)

Cadastrado em 26/10/2004

sobn.® 12821824442

dep. no Banco Caixa Econômica Federal

Endereço

3^'-^
Código Banco 104

Código agência 1914-9

Beneficiários;

Data Registro:

Assinatura do Empregado

Data Rescisão:

V



tMPREGADORA

FACKNE FACULDADE ENFERM NOVA ESPERANÇA
-.ndcrevo; AV FREI GALVAO, 12
^airrcí- üR.A\tAME

.juadc: JoSo Pessoa
:'NPJ: 02.949.141/0002-61

EMPREGADO

Compl.: AP 1801

ÍEORGE ROBSON IBUPINA
-Inderevo: RUA ANTONIO GAMA
Jairro: TAMBAUZINIíO
'idade: JOÃO PESSOA

'TPSn": 00050157 Serie: UQQis /PI

Contrato Experiência, as partes descriminada, acima celebram o presente
abaixo o demais disposiç^s legL^^gentes ^ ^«usulas
;  "9 empregado trabalhará para a empregadora na função dePROPESSOR-íACENE runwo

™;rí5S."'- «■ "■

V - O empregado receberá a remuneração de : R$ 18,83 por hora aula.
5' - O prazo deste contrato c de 45 (quarenta e cinco) dias com início em 01/10/2012 , término em 14/11/2012 podendo
•icr prorrogado por mais 45 (quarenta e cinco) dias. cuj m/n/z\)U ,poaenao
6» - Além dos descontos previstos em lei, reserva-se a empregadora as importâncias correspondentes aos danos causados por
ele.inclusive no que se refere ao fardamento.
r - o empregado fica ciente do regulamento da empresa e das normas de segurança que regulam suas atividades na

^  ® equipamentos de segurança fornecidos, sob pena de serpunido por falta grave, nos lermos da legislação vigente e demais disposições inerentes a segurança e medicina do trabalho.

consStteTstóirtrato'''^®^''" ^ empregadora após o término da experiência, continuarão em vigor as cláusulas^^ndo assim contratado, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, para os mesmos fins e efeitos
jurídicos, na presença de testemunhas abaixo.

Empregado

João Pessoa,01/10/2012

f!ia'l(lütIÇl!f;ho^?;i!i.'ilfiVí5?53^^^

Talvrtiirí^ Scii lo Priuig
U.iUiü u'. Ou;;'

Empregador

Responsável quando menor

Testemunha Santiago PereiraIW;-.. . W SERflÇOSOr.iRIAI.t: Kh:UIS'rK4L
-ív. I.ibenhíic. 3435 - Bawux
hiniifui - CEP: 5S305-Ò0n

\CarUflco qua s praainta capia é • rapioriocaa ft»l d»
k;=::
EMOL: «2,58 P6PJI Pse.51 CPRPHN: HiO.lt IM: RJfl.iJ
SELO ClGITflLAfiJY45S69-80C7

HHULC Í^BERIÜ

Testemunha



*fíri

FICHA DE REGISTRO DOS EMPREGADOS N® 00023

Da firma: FACENE FACULDADE ENFERM NOVA ESPERANÇA

Bndereço: AV FREI GALVÀO, 12

Santiago Pereimmv r. Av
>4W<n-Ay-TENmACA0-^&T~^2«i-eej

CKrtlflee qus A prasant* copia é a rapiedueao fiai do original
quR nfl foi apraaBniada. Em inaiamurtho d» vardads,
Ssvaux - PB. 06/84/2928 tl-4fl-ja

EfIOL; Rt2.58 PEPJ: ftSO.Sl PflHPEN: RS0,a0 ISS: R$0.13

SELO DIGlflíL: flJY-reS6d-1BB1
Confira a ai)^Vni^cldad,V «m Hüm ://aa Icfaigltal . 4Jpb. Jue.b;

PftULO ROBERl :S SftNTlfRGO-'- BSCREVENpE

CNPJ / CEI: 02949141000261

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

portador da C.TP.S.n®/série: 05415302 00030 AL
*

Nome: MIRNA ALVES DE SA

C.TP.S (Rural) n.: C. Identidade n.; 2002245 Órgão Emissor; SSP Data: 26/06/2000

C.P.F. N°: 06404763419 Título de Eleitor n°: 033485781708 da 076 zona

foi admitido em: 17 de julho de 2018 para exercer a função de: PROFESSOR(A) ASSISTENTE NI/PR) CBO: 234505

com o salário deDezesseis Reais e Oitenta e Cinco Centavos por: Mês

no seguinte horário de trabalho: 97:30 / 12:00Qui 07:30 12:00/13:30 18: Folga semanal Sab Dom

SlTUAÇAO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
É optante?

Sim [ X I Não I I
Data da opção

17/07/2018

Data da retratação Banco depositário

CEP

Nacionalidade Brasil

Filho de OTACILIO MARQUES DE SA NETO

e de MARIA VANIA ALVES DE SA

nascido em São Miguel dos Campo

a  19/11/1986

Estado civil Solteiro

Nome do Cônjuge

QUANDO ESTRANGEIRO

Carteira modelo 190."

n.® Registro Geral

Casado(a) c/ bras.?

Nome do Cônjuge

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)

Cadastrado em 01/01/2011

sobn.® 19042256004

dep. no Banco

Endereço

A 6 '4

Grau de instrução Pós Graduaçâo/Espccializaçã Código Banco

Residência rua joao vieira carnei ro Tem filhos brasileiros? Código agência

895 AP 503 PEDRO GONDIM Quantos

João Pessoa CEP 58031-080 Data de chegada ao Brasil:

Cart. Nac. Habilitação n." Naturalizado

Cert. Militar n. ° Decreto n.°

Beneficiários:

Dala Registro: Data Rescisão:

Assinatura do Empregado



EMPREGAWRA
FJtíSEfã FACULa^E EITORM NOVA ESPERANÇA
Endereço: AV FREI GALVÃO, 12
Bairro: GRANÍAME

Cidade; João Pessoa

CNPJ: 02949141000261

EMPREGADO

MIRISA ALVES DE SA

Endereço: JOÃO VIEIRA CARNEIRO
Bairro: PEDRO GONDÍM

Cidade: João Pessoa

CTPS n": 05415302 Serie: 00030 /AL

Tf : 895 Compl.: AP 503

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Experiência, as partes descriminadas acima celebrara o
presente Contrato Eidividual de Trabalho para fins de experiência, conforme Legislação Trabalhista em vigor, regido
pelas cláusulas abaixo e demais disposições legais vigentes:

L - O EMPREGADO trabalhará para a empregadora na função de pROI^ssor(A) assistente ni i jV» 234505 e
demais fimções que vierem a ser objeto de ordens verbais, cartas ou avisos, segundo as necessidades da EMPREGADORA,
desde que compatível com suas atribuições.

2° - O local de trabalho situa-se na mesma, podendo a empregadora a qualquer tempo, transferir o emprdgado a título temporárii
ou definitivo, tanto no âmbito da unidade para qual foi admitido como para outras, em qualquer localidade deste Estado ou d
O' "> dentro do país.

3° - O horário de trabalho será anotado na sua ficha de registro e a eventual redução da jornada, por deteiminaçâo d
empregadora, não inovará este ajuste, permanecendo sempre íntegra a obrigação do empregado de cumprir o horário
que lhe for determinado, observando o limite legal.

4® - O empregado receberá a remuneração de: 16,85 por hora aula.

5'- O prazo deste contrato é de 30 (trinta) dias com inicio em 17/07/2018 ,términoem 15/08/2018
podendo ser pronogado por mais 30 (trinta) dias.

6° - Além dos descontos previstos em lei, reserva-se a empregadora as importâncias correspondentes aos danos causados

por ele,inclusive no que se refere ao fardamento.

7^-0 empregado fica ciente do regulamento da empresa e das normas de segurança que regulam suas atividades n;
empregadora e se compromete a usar o fardamento completo e os equipamentos de segurança fornecidos, sob pena de se
punido por falta grave, nos termos da legislação vigente e demais disposições inerentes a segurança e medicina do trabalho.

8^ - Permanecendo o empregado a serviço da empregadora após o término da experiência, continuarão em rigor as cláusula
constantes deste contrato.

9^^endo assim contratado, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e fonna, para os mesmos fins e efeito
ji; icos, na presença de testemunhas abaixo.

^  Pessoa, 17/07/2018

Empregador

Empregado Responsável quando menor

Testemunha ,'h'. l.ibi-nlaiL'. Í4ÍS • Ba\

Paraíba - CEP: 55.^0/ '
Fnnc; (83) 3232-17,

QU-TEWrCQCOO Mo„ aMg-QQIQIB...

Santiago Pereira
SBRI IÇO SUT. iRI. M. £ RF.CISTIL4L

Cnrilflee qua a praean^n cosia i • raprodueao fiai de erleln'
qua ma foi apraBantads, En laatamirine da vardada.

BavauK - PK. e6/ef/2fl2P ll;4aiJE

EnOL- RS2,9B PEPJ: Rse.si FPRPEN: RSB.je TSS: RSB.iS

SELO DIGIIHÍL: ftJ'<U5C63-IftIU .
//•alodíai ial.IJpb.JuA.bfConfira

CREVENT60^
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FICHA DE REGISTRO DOS EMPREGADOS N° 00030

Da firma: FACENE FACULDADE ENFERM NOVA ESPERANÇA
Endereço: AV FREI GALVÀO, 12

CNPJ / CEI: 02949141000261

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

Santiago Pet-eira
•'i^^^'K'0 SOT.-ÍRIALE REdSTRAl.

- QUTSNTJ-CQCP0-We.,~30aj

JVl-ILX

■(M^S^OWÚO
'í3Íh:

V\ •*,>7Cnrllflee qus • nrasants copia á a rapreducao fíV4'4S5Íò?lpinai
que «a foi apreaanlade. Env «ealanunhp da wardade
esyeuK • PB 06/04/2020 li'40'41

EMOL' RS2.S6 CEPJr fl$0,51 FflBPÊN: BSO.ÍO ISSi BtO.i.T
SELO DI6I(rftL: fiOYM068-7UJT r\Confira a ab^ n»IcldÀ^^ ^ h4^://atloWaHal .4Jpb.Jua.br

PflULO ROBER

liordaC.T.P.S.n^/séiie: 00063128 00042 PR

C. Identidade n.: 6.449.249-7 Órgão Emissor: SSP Data: 16/04/1992

Nome: MARCELO PAULO TISSIANI

ÇT.P.S (Rural) o.:

C.P.F. N": 925194589-68 Título deEleitorn": 035051301S20 da 022 zona

foi admitido em; 02 de abril de 2012 para exercer a função de: PROFESSOR-FACENE CBO; 234505

com o salário deDezesseis Reais e Oitenta e Nove Centavos por; Mês

no seguinte horário de ti-abalho : la 07:30 / 12:00Qui 07:30 12:00/13:30 Folga semanal SabDom

K optante?

Sim[^ Nao I I

SITUAÇAO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Data da opção
02/04/2012

Data da retratação Banco depositário
CEF

Nacionalidade Brasil
Filho de MILTON vSERGIO TISSIANI

e de MATILDE OLIVEIRA TISSIANI

nascido em Formosa do Oeste

a  06/01/1976

Estado civil Casado

QUANDO ESTRANGEIRO

Carteira modelo 19 n.°

n." Registro Geral

Casado(a) c/ bras.?

Nome do Cônjuge

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)

Cadastrado em 12/05/1995

sobn.» 12551811394

dep. no Banco CaLva Econômica Federal

Endereço

Nome do Cônjuge

Grau de instrução Pós Graduação/Especializaça Código Banco 104

Residência avenida guarabuu Tem filhos brasileiros? Código agência

1340 AP 1401 MANAIRA Quantos

JOÃO PESSOA CEP 58038-142 Data de chegada ao Brasil:

Carl. Naç. Habilitação n." 02942348219 Naturalizado

Cert. Militarn.' 01)9817 Decreto n.®

Beneficiários:
AMANDAAPOLORITISSIANI ( Filho(A)) Nascido(a) em : 01/08/1998 ; VICTORIA APOLORI TISSIANI ( Filho(A))
Nascldo(a) em : 19/11/2002

i ifò _

Data Reaistro;

Assinatura do Empregado



A  i m 1•N-' s-f

iCEíVE FACULDADE ENFERM NOVA ESPERANÇA
dereço; AVFREIGALVÀO, 12
irro; GllAMAME
1'idt: Joüo Pessoa
•P.1 02.y49.Hl/{)()()2.()i

^RCELO PAULO TISSIANI
Jereço: AV CÍUARABIRa
rro: MANAIRA n": 1340 Compl.: AP 1401
lade: .IOAO PESSOA

P.S n" (lüOú.-^ns Serie: 00042 /I'R

mtratü Indjvidüal de TmbX^para^ celebram o presente
íiixo c demais disposições legais vigentes: ' Lt-gislaçao Trabalhista cm vigor, regido pelas cláusulas
O LMPREGADO ti^abalharáparaaempregadoranafunçãode'*ROFEssoR-FACENE rpnMo

SKrjKa* •*" - mSmiSs;
'li;fmitivo, tanto no âmbito da uíiidado^ pa^^^ foi'aSdr'' " o empregado a titulo temporário. J^ntro do país. ^ localidade deste Estado ou de

!5u!ornàÍnStteSr«^ P°^ determinação da.niiinado, obsenando o limite legal. ' obngaçao do empregado de cumprir o horário que lhe for

por hora aula.
- O empregado receberá a remuneração de : RS 14,62

ai™ do, temi» provi.», o» ioi, ,o„,o.,o , ,p.p»j.dp„ i„p„„i„oi., oo,„p„„jo,„o. i„„ o,„o,pp, p,, olo,
.inclusive no que se refere ao fardamento

^P°= ° da experiência, contirmarão em vigor as cláusulas,

JÍ ™ ^ p- - —^ ««feitos
ssoa,02/04/2012

44
Taiviiimí .Soiiiu Prinui• oure! doUeorpv.ssoái

Empregador

Empregado Responsável quando menor

Testemunha Santiago Pereira
\:,\f ,nt . . ..SHm iÇO .\OT..IRIAl. E RF-aiSTRAL

WfENTtGfl6flO"No'."'"Mag"Oe45Í^

vlit Uberiladc. 3'/35 •
Pamibu - ClíP: .i<?.í(3.ví>íií9
Ponc: (83) 3232-1786

Testemu

do orljln



XI x.«. X A JX . .Ibr .a_. - -

WPREGADORA

'ACENE FACULDADE ENFERM NOVA ESPERANÇA
indereço: GRANJA 12-LOTEAMENO GRAVATA
Jairro; VALENTINA

'idade: João Pessoa

;NPJ; 02.949.141/0002-61

mPREGADO

UDIL CARLOS PIMENTEL

indereço: RUA DR SEIXAS MAIA ri": 40 CompL: AP 503
iairro: MANAIRA

:idade: JOÃO PESSOA

:TPS n°; 04000003 Serie: 00020 /PB

V»w «WA4VtM) lAU I.WU VAWé^W1 1« 41111C4WUO «AV111 lU. WW |Vi/I OI J J V pjvoviltw

[i^ontrato Individual de Trabalho para fins de experiência, conforme Legislação Trabalhista em vigor, regido pelas cláusulas
ibaixo e demais disposições legais vigentes:

1® - O EMPREGADO trabalhará para a empregadora na função deP^o^ESSOR - facene CBQ N° 234505 e demais
:unções que vierem a ser objeto de ordens verbais, cartas ou avisos, segundo as necessidades da EMPREGADORA, desde que
:ompatíveI com suas atribuições.

V - O local de trabalho situa-se na mesma, podendo a empregadora a qualquer tempo, transferirão empregado a título
:emporário ou definitivo, tanto no âmbito da unidade para qual foi admitido como para outras, em qualquer localidade deste

<■' ) ou de outro dentro do país.

S** - O horário de trabalho será anotado na sua ficha de registro e a eventual redução da jornada, por determinação da
empregadora, não inovará este ajuste, permanecendo sempre íntegra a obrigação do empregado de cumprir o horário que lhe for
determinado, observando o limite legal

4® - O empregado receberá a remuneração de : R$ 11^6 por hora aula.

5^-0 prazo deste contrato é de 45 (quarenta e cinco) dias com início em 01/03/2008 , término em 14/04/2008 ,podendo
ser prorrogado por mais 45 (quarenta e cinco) dias.
6® - Além dos descontos previstos em lei, reserva-se a empregadora as importâncias correspondentes aos danos causados por
ele,inclusive no que se refere ao fardamento.
T - O empregado fica ciente do regulamento da empresa e das normas de segurança qí'e regulam suas atividades na
empregadora e se compromete a usar o fardamento completo e os equipamentos de segurança fornecidos, sob pena de ser
punido por falta grave, nos termos da legislação vigente e demais disposições inerentes a segurança e medicina do trabalho.

8® - Permanecendo o empregado a serviço da empregadora após o término da experiência, continuarão em vigor as cláusulas
con/^antes deste contrato.
' endo assim contratado, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, para os mesmos fins e efeitos

jurídicos, na presença de testemunhas abaixo.

spa,01/03/2008

Empregado Responsável quando menor

Testemunha •Iv. Liberdade, 34S5 -
Pívaiha-.CltF': 58

•  - Fone: (H3) S23
Santiago Pereira

SiiRyiÇOSOTARIAI.EKHdlSTRM.

Testemunha

CarUnco qua • pr«.an»i. copU é x raprodue.o fli.1 do
que ne foi eprenenUdo. ♦eetemünho do verdede.
Ssveu» - PB- 0B/Ed.'2B29 ll:dl-20
enOL: R$2,96 CÊPJt S$0.9l PfiRPBN; RS0.30 ISSi R$0.1.1

PflULO ROBERTO BORGtS Sfir^RGO - ESCRÈV

í 'a. uysu .



FICHA DE REGISTRO DOS EMPREGADOS N» 00096

Da nrraa: FACENE FACULDADE ENFERM NOVA ESPERANÇA
Endereço: AV FREI GALVÃO, 12 CNPJ/CEI: 02949141000261

Santiago Pereira
,T/:BI7C'D S'OT\RIAI. F. imilSIRM.

Mv. I.ihanfade.

ParaílH] - CEP

Fone; (Sd)

CuriltLea qua a praaanla csdIa I a rarradueaa fiai d
qua na foi apraaanlado. Bm loatamunha da vardada
SsyeuK - PB. 08/04/2020 tlrdliiS

SnOL: BJ2.S6FBPJI RJB.Si PBSPSN: SS0,3^111: HJ0.13
SELO DIGITRl , ; flJY4SC92-01EC
Confira a au^ iIlcidad^^M hUn^Z/aalodi^Hal . 4 Jp^Jua .bf

TIOGO - ESCREVEIíÍE

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

Nome: RICARDO HENRIQUE DE SOUSA ARAÚJO portador da C.T.P.S. nVséríe: 000833*^4 00028 PB
C.T.P.S (Rural) n.. C. Identidade n.: 2.597.852 Órgão Emissor: SSDS Data: 08/09^()ll

(fC.P.F, N": 01263079466 Título de Eleitor n": 032566231295 da I zona

foi admitido em: 01 de outubro de 2013 para exercer a função de: PROFESSOR - FACENE CBO: 234505

com o salário deVinte e Cinco Reais e Cinqüenta e Cinco Centavos poi-; jyjgg

no seguinte horário de trabalho: 2:00/13:30 18:00Qua/Qui 07:30 / 12;00í Folga semanal Sab Dom

É optante?
SITUAÇÃO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Data da opção

01/10/2013

Data da retratação Banco depositário

Nacionalidade Brasil

Filho de ETÍENTO CAMROS DE ARAÚJO

e de MARU DO SOCORRO DE SOUSA ARAUJ

nascido em JoSo Pessoa

a  17/06/1982

Estado civil Solteiro

QUANDO ESTRANGEIRO

Carteira modelo 19 n."

n.® Registro Geral

Casado(a) c/ bras.?

Nome do Cônjuge

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)

Cadastrado em 01/01/2007

sobn.® 19028015712

dep. no Banco

Endereço ,

. Nome do Cônjuge

Grau de instrução Mestrado. Código Banco ^ "

Residência avenida general edson ramalho Tem filhos brasileiros?. Código agência

397 AP 402 MANAIRA Quantos ..' i • ; .

JOÃO PESSOA CEP 58038-100 Data dc chegada ao Brasil:

Cait. Nac. Habilitação n." 01375034696 Naturalizado

Cert. Militar n." 706192 Decreto ii.®

Benetlciárlos:

Data Registro:

Assinatura do Empregado

v

.AO '.C'

Data Rescisão:

...

cs

•dor



\ipm;ADOR.i

^CENE FACULDADE ENFERM NOVA ESPERANÇA
tciercço: AVFRKIGAI^VAO, 12
urro- GRAMAM}"

diide: Joào Possüa

GM- 02 0-í9,]-jl/üí)ü2-{>]

MPUEG.\D0

IC VRDO HENRIQUE DE SOUSA ARAÚJO
idereço: AV GAL EDSON RAMAUIO
urro: MANAIRA

dade; JOAÜ PESSOA

í PS n". 00083374 Serie; 00028 /PE

n^:397 Compl: AP 402

I olo presente instrumento particular de Contrato de Experiência, as partes descriminadas acima celebram o presente
ontrato Individual de Trabalho para- fins de expericncia. conforme Legislação Trabalhista em vigor, regido pelas cláusulas
oaixo e demais disposições legais vigentes:

' - O EMPREGADO trabalhará para a cmpregadora na função de professor - facene ÇgQ 234505 e demais
inções que vierem a ser objeto de ordens verbais, cartas ou avisos, segundo as necessidades da EMPREGADORA, desde que
iniparivcl com suas atribuições.

' - O locai de trabailio^situa-sc na mesma, podendo a empregadora a qualquer tempo, transferir o empregado a Utuio temporário
11 definitivo, tanto no âmbito da unidade para qual foi adimtido como para outras, em qualquer localidade deste Estado ou de
Uvíí" mtrodopais.

" - O horário de trabalho será anotado na sua ficha dc registro c a eventual redução da jornada, por determinação da
nipivgadora. não inovará este ajuste, permanecendo sempre integra a obrigação do empregado de cumprir o horário que lhe for
clcriHinado. obser\'ando o limite legal.

- O empregado receberá a remuneração de : R$ 4.599,00

i"-O prazo deste contrato_é de 45 (quarenta e cinco) dias com inicio em 01/10/2013 , término em 14/11/2013 ,podendo
cr prorrogado por mais (quarenta e cinco) dias.

1  - Além do.s dcsconto.s previstos cm lei, reserva-se a empregadora as importâncias correspondentes aos danos causados por ele.
:ie.inclusive no que sc rcfcre ao fardamento.

/ - O empregado fica ciente do regulamento da empresa e das normas de segurança que regulam suas atividades na empregadora
i se compromete a usar o fardamento completo e os equipamentos de segurança fornecidos, sob pena de ser punido por falta
^ravc, nos termos da legislação vigente c demais disposições inerentes a segurança e medicina do trabalho.

- Fcnnnncccndo o empregado a serviço da empregadora após o término da experiência, continuarão em vigor as cláusulas
deste contrato,

4 "^wcndo assim contratado, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, para os mesmos fins e efeitos
[uridicos, na presença de testemunlias abaixo.

\

_  ■ João Pessoa,01/]0/20I3

Empregador

Empregado Responsável quando menor

Testemunha Santiago Pereira
siimiço NOZiRiMniir.oisrRAL

•íi'. Lihíinhdc. 3435 • Bayeux
Pciraiba - CBP: 2S^SJ)0n\
Fone:

CerHflco que • presente ceeis é s repreSuess fiel
que me foi spresentarfa. Bm tsntemunno tia verdade * «
Bsvoua - PB. 06/0iJ/aB3B UrSl^ld V*\ ®.v
6H0L! RS2.S6 PBPJi RSe.Bl PftBPBN! RI«,38 tü-. R|0,

SELO DIGim: flJY45091-flUYT ^
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CONTRATO DE LOCAÇÃO
POR TEMPO DETERMINADO IMÓVEL

PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS

LOCADOR (A): ESCOLA DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANÇA LTDA, CNPJ
02.949.141/0006-95, empresa estabelecida na Avenida Liberdade, 1596
São Bento, Bayeux - PB.

LOCATÁRIO: MAX MENDONÇA MEIRA JÚNIOR
CPF: 079.033.824-62 RG: 3286695 SSP/PB

END.: RUA IRACEMA GUEDES, 430 - AP 103 BL A
BRANCO - JOÃO PESSOA - PB

- ALTIPLANO CABO

TEL= (83) 9.9634-7111 CRM: 10460-PB
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Imóvel Sala comercial n., situada na Av. Liberdade, N" 1.596, São Bento Bayeux -
PB.

O primeiro aqui nomeado e doravante denominado simplesmente locador,
loca à segunda, denominada de locatária o imóvel acima descrito e de sua propriedade,
mediante as cláusulas seguintes:

O prazo da locação é de 01 (um) ano, com início no dia 23° (Vigésimo Terceiro) de
Janeiro do ano de 2020 e término no dia 23° de Janeiro de 2021, ficando
automaticamente renovado por igual período em caso as partem não se manifestem
expressamente trinta dias antes de seu término caso em que o locatário se obriga a
devolver o imóvel desocupado e em perfeitas condições de conservação e uso, com
todas as obrigações decorrentes deste contrato cumpridas, ou quitadas, podendo ser
rescindido a qualquer tempo por ambas as partes através de uma notificação simples de
30 dias sem incorrer multa rescisória para as partes.

O preço do aluguel mensal é de 50% (cinqüenta por cento) do faturamento mensal do
empreendimento, que deverá ser pago no dia 1° do mês seguinte ao vencido no endereço
do locador sob pena de multa de 10% ao mês, cumulada, mês a mês, sobre o aluguel
vencido, sendo o valor do aluguei será reajustável após o termino do contrato pelo INPC
acumulado na época de cada reajuste.

Se o pagamento for efetuado apos decorrido trinta dias do vencimento, incidirão juros
moratórias de 2% ao mês, mais correção monetária aos índices oficiais, incidindo a
multa sobre o valor total corrigido.

Obriga-se o locador o pagamento dos tributos, taxas, impostos, seguro proporcional,
taxa condominial e demais encargos, que incidir sobre o imóvel.

O imóvel ora locado, destina-se, exclusivamente, a fins comerciais, sendo defesa a
mudança de destinaçâo sem autorização expressa, respeitadas ainda, as disposições do
código de postura urbana, não se responsabilizando o locador pôr atos ou omissões, nem
integrando lides judiciais para o cumprimento das normas públicas e particulares a que
esteja obrigado o locatário.

2.

3.

èj

22

4. Defeso ainda, o empréstimo, cessão, sublocação do imóvel locado, no todo ou em pa
ou transferência deste contrato, devendo ser ocupado, salvo com anuência expressa do
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locador, pelo locatário qualificado no preâmbulo deste contrato.

5. Obriga-se o locatário pôr todas as obras que impliquem conservação do irnóvel,
ressalvadas as que importem em segurança, não sendo permitidas obras estruturais que
modifiquem ou transformem sua arquitetura, interna ou externa, salvo as necessárias ao
desempenho da atividade comercial de sua destinação. Declarando expressamente, no
ato da assinatura deste, que o imóvel encontra-se em perfeito estado de conservação e
uso.

6  No caso de desapropriação não responderá o locador pôr eventuais perdas que venha a
sofrer o locatário pelo ato do poder expropriaste, ficando desobrigado deste contrato.

7. Nenhuma intimação do Serviço Público Sanitário ensejará rescisão deste contrato ou
abandono do imóvel, ficando desde já o locador autorizado a examiná-lo ou vistoriá-lo,
atendidas as conveniências que devem ser realizadas mensalmente, sob pena de
responsabilidade, podendo a vistoria ser realizada sem qualquer comunicação prévia.

8. Tudo quanto for devido ou descumprido neste contrato e não satisfeito pelas vias
amigáveis, importará em exigência pelas vias jurídicas ou extrajudiciais, obrigando-se
o locatário por todas as despesas que houverem, inclusive honorários de advogado que
fica fixado em 20% sobre o valor do débito, tanto na cobrança judicial como
administrativa. (Lei 8.245/91, art. 62, "b");

9. A infringência de qualquer das cláusulas deste contrato o rescinde de plano, ficando
estabelecido de logo, a título de penalidade, multa igual a 3 (três) vezes o valor do
aluguel vigente à época da rescisão, valendo este contrato como título executivo para
cobrança do valor da penalidade.

10. Indenização e Direito de Retenção: Todo e qualquer benfeitoria autorizada pelo
Locador ainda que útil ou necessária, ficará automaticamente incorporada ao imóvel,
não ensejando direito pretender qualquer indenização ou ressarcimento, bem com,
direito de retenção pelas mesmas;

11. Fica eleito o foro da Comarca de João Pessoa para dirimir as questões resultantes deste
contrato, ficando autorizada a citação, intimação ou notificação mediante
correspondência com aviso de recebimento, ou, tratando-se de pessoa jurídica ou firma
individual, também mediante telex ou fac-símile, ou, ainda, sendo necessário, pelas
demais formas previstas no Código de Processo Civil de acordo com o Inc. IV do art. 58
da Lei 8.245/91.

Por estar os termos deste contrato conforme a vontade e
Interesse das partes, assinam-no em duas vias de iguais teor e forma para os mesmos fins e
efeitos, na presença das testemunhas abaixo indicadas e qualificadas.

Bayeux, 23 de janeiro 2020.

Santiago Pereira de Saú( a Esperança
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CONTRATO DE LOCAÇÃO
POR TEMPO DETERMINADO IMÓVEL

PARA FINS NÂO RESIDENCIAIS

LOCADOR (A): ESCOLA DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANÇA LTDA, CNPJ
02.949.141/0006-95, empresa estabelecida na Avenida Liberdade, 1.596
salas 01 e 03, Bayeux, PB,

LOCATÁRIO: DANIEL CHAVES MENDES
RG 8911002026917 SSP CE

CPF 430.458.043-49

Imóvel Sala comercial, situada na Av. Liberdade n 1,596, - Bayeux, PB.

O primeiro aqui nomeado e doravante denominado simplesmente locador,
loca à segunda, denominada de locatária o imóvel acima descrito e de sua propriedade,
mediante as cláusulas seguintes:

1. O prazo da locação é de 01 (um) ano, com início no dia 27 (Vinte e Sete) de Agosto do
ano de 2008 e término no dia 27 (Vinte e Sete) de Agosto do ano 2009, Ficando
automaticamente renovado por igual período em caso as partem não se manifestem
expressamente trinta dias antes de seu término caso em que o locatário se obriga a
devolver o imóvel desocupado e em perfeitas condições de conservação e uso, com
todas as obrigações decorrentes deste contrato cimipridas, ou quitadas, podendo ser
rescindido a qualquer tempo por ambas as partes através de uma notificação simples de
30 dias sem incorrer multa rescisória para as partes.

2. O preço do aluguel mensal é de 50% (quarenta por cento) do faturamento mensal do
empreendimento, que deverá ser pago no dia L do mês seguinte ao vencido no endereço
do locador sob pena de multa de 10% ao mês, cumulada, mês a mês, sobre o aluguel
vencido, sendo o valor do aluguel será reajustável após b termino do contrato pelo INPC
acumulado na época de cada reajuste.

2.1 Se o pagamento for efetuado depois de decorrido trinta dias do vencimento, incidirão
juros moratórias de 2% ao mês, mais correção monetária aos índices oficiais, incidindo
a multa sobre o valor total corrigido.

2.2 Obriga-se o locador o pagamento dos tributos, taxas, impostos, seguro proporcional,
taxa condominial e demais encargos, que incidir sobre o imóvel.

3. O imóvel ora locado, destina-se, exclusivamente, a fins comerciais, sendo defesa a
mudança de destinação sem autorização expressa, respeitadas ainda, as disposições do
código de postura urbana, não se responsabilizando o locador pôr atos ou omissões, nem
integrando lides Judiciais para o cumprimento das normas públicas e particulares a que
esteja obrigado o locatário.

4. Defeso ainda, o empréstimo, cessão, sublocação do imóvel locado, no todo ou em parte,
ou transferência deste contraio, devendo ser ocupado, salvo com anuência expressa do
locador, pelo locatário qualificado no preâmbulo deste contrato.

5. Obriga-se o locatário pôr todas as obras que impliquem conservação do imóvel,
ressalvadas as que importem em segurança, não sendo permitidas obras estruturais qu
modifiquem ou transformem sua arquitetura, intern^ ou externa, salvo as necessárias a
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desempenho da atividade comercial de sua destinação. Declarando expressamente, no
ato da assinatura deste, que o imóvel encontra-se em perfeito estado de conservação e
uso.

6. No caso de desapropriação não responderá o locador pôr eventuais perdas que venha a
sofrer o locatário pelo ato do poder expropriaste, ficando desobrigado deste contrato.

7. Nenhuma intimaçâo do Serviço Público Sanitário ensejará rescisão deste contrato ou
abandono do imóvel, ficando desde já o locador autorizado a examiná-lo ou vistoriá-lo,
atendidas as conveniências que devem ser realizadas mensalmente, sob pena de
responsabilidade, podendo a vistoria ser realizada sem qualquer comunicação prévia.

8. Tudo quanto for devido ou descumprido neste contrato e não satisfeito pelas vias
amigáveis, importará em exigência pelas vias jurídicas ou extra judiciais, obrigando-se
o locatário por todas as despesas que houverem, inclusive honorários de advogado que
fica fixado em 20% sobre o valor do débito, tanto na cobrança judicial como
administrativa. (Lei 8.245/91, art. 62, "b");

9. A infringência de qualquer das cláusulas deste contrato o rescinde de plano, ficando
estabelecido de logo, a título de penalidade, multa igual a 3 (três) vezes o valor do
aluguel vigente à época da rescisão, valendo este contrato como título executivo para
cobrança do valor da penalidade.

10 Indenização e Direito de Retenção: Todo e qualquer benfeitoria autorizada pelo
Locador ainda que útil ou necessária, ficará automaticamente incorporada ao imóvel,
não ensejando direito pretender qualquer indenização ou ressarcimento, bem com,
direito de retenção pelas mesmas;

11. Fica eleito o foro da Comarca de João Pessoa para dirimir as questões resultantes deste
contrato, ficando autorizada a citação, intimaçâo ou notificação mediante
correspondência com aviso de recebimento, ou, tratando-se de pessoa jurídica ou firma
individual, também mediante telex ou fac-símile, ou, ainda, sendo necessáido, pelas
demais formas previstas no Código de Processo Civil de acordo com o Inc. IV do art. 58
da Lei 8.245/91.

Por estarem os termos deste contrato conforme a vontade e

interesse das partes assinam-no em duas vias de igual teor e forma para os mesmos fins e
efeitos, na presença das testemunhas abaixo indicadas^ qualj/icadas.

João Pessoa, 2 â09

VftêTSl
ocador

Locatário

Santiago Pereira
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CONTRATO DE LOCAÇAO
POR TEMPO DETERMINADO IMÓVEL

PARA FINS NÂO RESIDENCIAIS

LOCADOR (A): ESCOLA DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANÇA LTDA, CNPJ
02.949.141/0006-95, empresa estabelecida na Avenida Liberdade, 1.596
salas 01 e 03, Bayeux, PB.

LOCATÁRIO (A): VICTOR EMANUEL GREGÓRIO DE ANDRADE
CPF= 056.119.044-59 RG= 2915726 SSPPB CRM= 7866

END= R. FRANCISCO CARNEIRO DE ARAÚJO, 79 CABO BRANCO JP
TEL= (83) 99813-3333

Imóvel Sala comerciai, situada na Av. Liberdade n 1.596, Bayeux, PB.

O primeiro aqui nomeado e doravante denominado simplesmente locador,
loca à segunda, denominada de locatária o imóvel acima descrito e de sua propriedade,
mediante as cláusulas seguintes:

1. O prazo da locação é de 1 (um) ano, com início no dia 24° ( Vigésimo quarto dia ) de
Agosto do ano de 2017 e término no dia 24 de Agosto de 2018, Ficando
automaticamente renovado por igual período em caso as partem não se manifestem
expressamente trinta dias antes de seu término caso em que o locatário se obriga a
devolver o imóvel desocupado e em perfeitas condições de conservação e uso, com
todas as obrigações decorrentes deste contrato cumpridas, ou quitadas, podendo ser
rescindido a qualquer tempo por ambas as partes através de uma notificação simples de
30 dias sem incorrer multa rescisória para as partes.

2. O preço do aluguel mensal é de 50% (cinqüenta por cento) do faturamento mensal do
empreendimento, que deverá ser pago no dia 12 do mês seguinte ao vencido no
endereço do locador sob pena de multa de 10% ao mês, cumulada, mês a mês, sobre o
aluguel vencido, sendo o valor do aluguel será reajustável após o termino do contrato
pelo INPC acumulado na época de cada reajuste.

2.1 Se o pagamento for efetuado após decorrido trinta dias do vencimento, incidirão juros
moratórias de 2% ao mês, mais correção monetária aos índices oficiais, incidindo a
multa sobre o valor total corrigido.

2.2 Obriga-se o locador o pagamento dos tributos, taxas, impostos, seguro proporcional,
taxa condominial e demais encargos, que incidir sobre o imóvel.

3. O imóvel ora locado, destina-se, exclusivamente, a fins comerciais, sendo defesa a
mudança de destinação sem autorização expressa, respeitadas ainda, as disposições do
código de postura urbana, não se responsabilizando o locador pôr atos ou omissões, nem
integrando lides judiciais para o cumprimento das normas públicas e particulares a que
esteja obrigado o locatário.

4. Defeso ainda, o empréstimo, cessão, sublocação do imóvel locado, np-tódo ou e^ parte,
ou transferência deste contrato, devendo ser ocupado, salvo conv^uência expressa do
locador, pelo locatário qualificado no preâmbulo deste contrat'

Obriga-se o locatário pôr todas as obras que
Página I ^
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.ressalvadas as que importem em segurança, não sendo permitidas obras estruturais que
modifiquem ou transformem sua arquitetura, interna ou externa, salvo as necessárias ao
desempenho da atividade comercial de sua destinaçào. Declarando expressamente, no
ato da assinatura deste, que o imóvel encontra-se em perfeito estado de conservação e
uso.

6. No caso de desapropriação não responderá o locador pôr eventuais perdas que venha a
sofrer o locatário pelo ato do poder expropriaste, ficando desobrigado deste contrato.

7. Nenhuma intimação do Serviço Público Sanitário ensejará rescisão deste contrato ou
abandono do imóvel, ficando desde já o locador autorizado a examiná-lo ou vistoriá-lo,
atendidas as conveniências que devem ser realizadas mensalmente, sob pena de
responsabilidade, podendo a vistoria ser realizada sem qualquer comunicação prévia.

8. Tudo quanto for devido ou descumprido neste contrato e não satisfeito pelas vias
amigáveis, importará em exigência pelas vias jurídicas ou extra judiciais, obrigando-se
o locatário por todas as despesas que houverem, inclusive honorários de advogado que
fica fixado em 20% sobre o valor do débito, tanto na cobrança judicial como
administrativa. (Lei 8.245/91, art. 62, "b");

9. A inffingência de qualquer das cláusulas deste contrato o rescinde de plano, ficando
estabelecido de logo, a título de penalidade, multa igual a 3 (três) vezes o valor do
aluguel vigente à época da rescisão, valendo este contrato como título executivo para
cobrança do valor da penalidade.

10 Indenização e Direito de Retenção: Todo e qualquer benfeitoria autorizada pelo
Locador ainda que útil ou necessária, ficará automaticamente incorporada ao imóvel,
não ensejando direito pretender qualquer indenização ou ressarcimento, bem com,
direito de retenção pelas mesmas;

11. Fica eleito o foro da Comarca de João Pessoa para dirimir as questões resultantes deste
contrato, ficando autorizada a citação, intimação ou notificação mediante
correspondência com aviso de recebimento, ou, tratando-se de pessoa jurídica ou firma
individual, também mediante telex ou fac-símile, ou, ainda, sendo necessário, pelas
demais formas previstas no Código de Processo Civil de acordo com o Inc. IV do art. 58
da Lei 8.245/91.

Por estar os termos deste contrato conforme a vontade e

interesse das partes, assinam-no em duas vias de iguais teor e forma para os mesmos fins e
efeitos, na presença das testemunhas abaixo indicadas e qualificadas.

João Pessoa, 24 de Agosto de 2017

Centrôlde Saúde Nova Esperançây

^ C^-N-V.

Testemunlias:

Victor Emanuel Gregório de Andrade

Pái

Santiago Pereira
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CONTRATO DE LOCAÇAO
POR TEMPO DETERMINADO IMÓVEL

PARA FINS NÂO RESIDENCIAIS

LOCADOR (A): ESCOLA DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANÇA LTDA, CNPJ
02.949.141/0006-95, empresa estabelecida na Avenida Liberdade, 1.596
salas 01 e 03, Bayeux, PB.

LOCATÁRIO (A): THIAGO BERTONl MARCHITO
CPF= 067.773.376-36 RG= 12690441 SSP MG CRM= 7531

END= AV MARECHAL ESPIRIDIÃO ROSAS 397 APT 704 - EXPEDICIONÁRIOS
JOÃO PESSOA PB

TEL= 83 99936-5600

Imóvel Sala comercial, situada na Av. Liberdade n 1.596, Bayeux, PB.

O primeiro aqui nomeado e doravante denominado simplesmente locador,
loca à segunda, denominada de locatária o imóvel acima descrito e de sua propriedade,
mediante as cláusulas segtüntes:

1.

2.

2.1

2.2

3.

O prazo da locação é de 01 (um) ano, com início no dia \T ( décimo sétimo dia ) de
Abril do ano de 2017 e término no dia 12 de Abril de 2018, Ficando automaticamente
renovado por igual período em caso as partem não se manifestem expressamente trinta
dias antes de seu término caso em que o locatário se obriga a devolver o imóvel
desocupado e em perfeitas condições de conservação e uso, com todas as obrigações
decorrentes deste contrato cumpridas, ou quitadas, podendo ser rescindido a qualquer
tempo por ambas as partes através de uma notificação simples de 30 dias sem incorrer
multa rescisória para as partes.

O preço do aluguel mensal é de 50% (cinqüenta por cento) nas ultrassonografias e 70%
(setenta por cento) no laudos de raio x do faturamento mensal do empreendimento, que
deverá ser pago no dia 12 do mês seguinte ao vencido no endereço do locador sob pena
de multa de 10% ao mês, cumulada, mês a mês, sobre o aluguel vencido, sendo o valor
do aluguel será reajustável após o termino do contrato pelo INPC acumulado na época
de cada reajuste.

Se o pagamento for efetuado após decorrido trinta dias do vencimento, incidirão juros
moratórias de 2% ao mês, mais coneção monetária aos índices oficiais, incidindo a
multa sobre o valor total corrigido.

Obriga-se o locador o pagamento dos tributos, taxas, impostos, seguro proporcional,
taxa condominial e demais encargos, que incidir sobre o imóvel.

O imóvel ora locado, destina-se, exclusivamente, a fins comerciais, sendo defesa a
mudança de destinaçao sem autorização expressa, respeitadas ainda, as disposições do
código de postura urbana, não se responsabilizando o locador pôr atos ou omissões, nem
integrando lides judiciais para o cumprimento das normas públicas e particulares a que
esteja obrigado o locatário.

Av. Ubeiilmic. 343
F<ii'íi!híi - CE!':

1'oiic: m) 32.

flUTCMTICncnO No. 29ge-QB44}fta

Santiago Pereira
SF.HI JÇO \o}.tKI. II. /•: Hr.(ilSTR.M
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Defeso ainda, o empréstimo, cessão, subiocação do imóvel locado, no todo ou em parte,
ou transferência deste contrato, devendo ser ocupado, salvo com anuência expressa do
locador, pelo locatário qualificado no preâmbulo deste contrato.

Obriga-se o locatário pôr todas as obras que impliquem conservação do imóvel,
ressalvadas as que importem em segurança, não sendo permitidas obras estruturais que
modifiquem ou transformem sua ai-quitetura, interna ou externa, salvo as necessárias ao
desempenho da atividade comercial de sua destinação. Declarando expressamente, no
ato da assinatura deste, que o imóvel encontra-se em perfeito estado de conservação e
uso.

%

S

6. No caso de desapropriação não responderá o locador pôr eventuais perdas quê venha a
sofrer o locatário pelo ato do poder expropriaste, ficando desobrigado deste contrato.

7. Nenhuma intimação do Serviço Público Sanitáiio ensejará rescisão deste contrato ou
abandono do imóvel, ficando desde já o locador autorizado a examiná-lo ou vistoriá-lo,
atendidas as conveniências que devem ser realizadas mensalmente, sob pena de
responsabilidade, podendo a vistoria ser realizada sem qualquer comunicação prévia.

8. Tudo quanto for devido ou descumprido neste contrato e não satisfeito pelas vias
amigáveis, importará em exigência pelas vias jurídicas ou extrajudiciais, obrigando-se
o locatário por todas as despesas que houverem, inclusive honorários de advogado que
fica fixado em 20% sobre o valor do débito, tanto na cobrança judicial como
administrativa. (Lei 8.245/91, art. 62, "b");

9. A infringência de qualquer das cláusulas deste contrato o rescinde de plano, ficando
estabelecido de logo, a título de penalidade, multa igual a 3 (três) vezes o valor do
aluguel vigente à época da rescisão, valendo este contrato como título executivo para
cobrança do valor da penalidade.

10 Indenização e Direito de Retenção: Todo e qualquer benfeitoria autorizada pelo
Locador ainda que útil ou necessária, ficará automaticamente incorporada ao imóvel,
não ensejando direito pretender qualquer indenização ou ressarcimento, bem com,
direito de retenção pelas mesmas;

11. Fica eleito o foro da Comarca de João Pessoa para dirimir as questões resultantes deste
contrato, ficando autorizada a citação, intimação ou notificação mediante
correspondência com aviso de recebimento, ou, tratando-se de pessoa jurídica ou firma
individual, também mediante telex ou fac-símile, ou, ainda, sendo necessário, pelas
demais formas previstas no Código de Processo Civil de acordo com o Inc. IV do art. 58
da Lei 8.245/91.

Por estar os termos deste contrato conforme a vontade e

interesse das partes, assinam-no em duas vias de iguais teor e forma para os mesmos fins e
efeitos, na presença das testemunhas abaixo indicadas e qualificadas.

João Pessoa, IVicíe^bril Esp8ranÇ'=
jtílUfÜ

Centro de,Saúde N^"^a'1Èsperança

Rertbni Marchito
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CONTRATO DE LOCAÇÃO
-  POR TEMPO DETERMINADO IMÓVEL

PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS

LOCADOR (A): ESCOLA DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANÇA LTDA, CNPJ
02.949.141/0006-95, empresa estabelecida na Avenida Liberdade, 1.596
salas 01 e 03, Bayeux, PB.

LOCATÁRIO (A): ÍTALO MIRANDA PEREIRA
CPF= 768.209.553-91 RG= 1460421 CRM= 5806

END= LAURO TORRES 174 - AP 1202- TAMBAÜZINHO PB

TEL- 83 98731-3015

ifi O

Imóvel Sala comercial, situada na Av. Liberdade n 1.596, Bayeux, PB.

O primeiro aqui nomeado e doravante denominado simplesmente locador,
loca à segunda, denominada de locatária o imóvel acima descrito e de sua propriedade,
mediante as cláusulas seguintes:

O prazo da locação é de 01 (um) ano, com início no dia 06 (sexto dia) de Julho do ano
de 2017 e término no dia 06 de Julho de 2018, Ficando automaticamente renovado por
igual período em caso as partem não se manifestem expressamente trinta dias antes de
seu término caso em que o locatário se obriga a devolver o imóvel desocupado e em
perfeitas condições de conservação e uso, com todas as obrigações decorrentes deste
contrato cumpridas, ou quitadas, podendo ser rescindido a qualquer tempo por ambas as
partes através de uma notificação simples de 30 dias sem incorrer multa rescisória para
as partes.

O preço do aluguel mensal é de 30% (trinta por cento) do faturamento mensal do
empreendimento, que deverá ser pago no dia 12 do mês seguinte ao vencido no
endereço do locador sob pena de multa de 10% ao mês, cumulada, mês a mês, sobre o
aluguel vencido, sendo o valor do aluguel será reajustável após o termino do contrato
pelo INPC acumulado na época de cada reajuste.

Se o pagamento for efetuado após decorrido trinta dias do vencimento, incidirão juros
moratórias de 2% ao mês, mais correção monetária aos índices oficiais, incidindo a
multa sobre o valor total corrigido.

Obriga-se o locador o pagamento dos tributos, taxas, impostos, seguro proporcionai,
taxa condominial e demais encargos, que incidir sobre o imóvel.

O imóvel ora locado, destina-se, exclusivamente, a fins comerciais, sendo defesa a
mudança de destinação sem autorização expressa, respeitadas ainda, as disposições do
código de postui*a urbana, não se responsabilizando o locador pôr atos ou omissões, nem
integrando lides judiciais para o cumprimento das normas públicas e particulares a que
esteja obrigado o locatário.

Defeso ainda, o empréstimo, cessão, sublocaçao do imóvel locado, no todo ou em parte,
ou transferência deste contrato, devendo ser ocupado, salvo com anuência expressa do
locador, pelo locatário qualificado no preâmbulo deste contrato.

2.2

3.

4.

5. Obriga-se o locatáiJo pôr todas as obras que impliauem conservação do imóvel,
Página I



ressalvadas as que importem em segurança, não sendo permitidas obras estruturais que
modifiquem ou transformem sua arquitetura, interna ou externa, salvo as necessárias ao
desempenho da atividade comercial de sua destinação. Declarando expressamente, no
ato da assinatura deste, que o imóvel encontra-se em perfeito estado de conservação e
uso.

6. No caso de desapropriação não responderá o locador pôr eventuais perdas que venha a
sofrer o locatário pelo ato do poder expropriaste, ficando desobrigado deste contrato.

7. Nenhuma intimação do Serviço Público Sanitário ensejará rescisão deste contrato ou
abandono do imóvel, ficando desde já o locador autorizado a examiná-lo ou vistoriá-lo,
atendidas as conveniências que devem ser realizadas mensalmente, sob pena de
responsabilidade, podendo a vistoria ser realizada sem qualquer comunicação prévia.

8. Tudo quanto for devido ou descumprido neste contrato e não satisfeito pelas vias
amigáveis, importará em exigência pelas vias jurídicas ou extrajudiciais, obrigando-se
o locatário por todas as despesas que houverem, inclusive honorários de advogado que
fica fixado em 20% sobre o valor do débito, tanto na cobrança judicial como
administrativa. (Lei 8.245/91, art. 62, "b");

9. A infringência de qualquer das cláusulas deste contrato o rescinde de plano, ficando
estabelecido de logo, a título de penalidade, multa igual a 3 (três) vezes o valor do
aluguel vigente à época da rescisão, valendo este contrato como título executivo para
cobrança do valor da penalidade.

10 Indenização e Direito de Retenção: Todo e qualquer benfeitoria autorizada pelo
Locador ainda que útil ou necessária, ficará automaticamente incorporada ao imóvel,
não ensejando direito pretender qualquer indenização ou ressarcimento, bem com,
direito de retenção pelas mesmas;

11. Fica eleito o foro da Comarca de João Pessoa para dirimir as questões resultantes deste
contrato, ficando autorizada a citação, intimação ou notificação mediante
correspondência com aviso de recebimento, ou, tratando-se de pessoa jurídica ou firma
individual, também mediante telex ou fac-símile, ou, ainda, sendo necessário, pelas
demais formas previstas no Código de Processo Civil de acordo com o Inc, IV do art. 58
da Lei 8.245/91.

Por estar os termos deste contrato conforme a vontade e

interesse das partes, assinam-no em duas vias de iguais teor e forma para os mesmos fins e
efeitos, na presença das testemunhas abaixo indicadas e qualificadas.

João Pessoa, Oó^Ç^ulho de 2017

Centro de^úde Nova Esperança

D  .

ítalo Miranda Pereira

Testemunhas:

Santiago Pereira
smt lço.soriHi.ii. i:hkoistrai. Fone-
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IMPREGAj)ORA

[•acene faculdade enferm nova esperança

•ndereço: GRANJA, 12 - LOTEAMENO GRAVATA
}airrO; VALENTINA

Cidade; João Pessoa

>JPJ; 02.949.141/0002-61

mPREGADO

kDIL CARLOS PIMENTEL

■ndereço: RUA DRSEIXASMAIA 0^:40 CompL:AP503
lairro: MANAJRA
lidade: JOÃO PESSOA
:TPS n": 04000003 Serie: 00020 /PB

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Experiência, as partes descriminadas acima celebram o presente
Contrato Individual de Trabalho para fins de experiência, conforme Legislação Trabalhista em vigor, regido pelas cláusulas
ibaixo e demais disposições legais vigentes:

í ^ - O EMPREGADO trabalhará para a empregadora na função de^^o^^^^SSOR - facene CBO N° 234505 e demais
áinções que vierem a ser objeto de ordens verbais, cartas ou avisos, segundo as necessidades da EMPREGADORA, desde que
compatível com suas atribuições.

2' - O local de trabalho situa-se na mesma, podendo a empregadora a qualquer tempo, transferirão empregado a título
:emporário ou definitivo, tanto no âmbito da unidade para qual foi admitido como para outras, em qualquer localidade deste

I ou de outro dentro do país.

3" - O horário de trabalho será anotado na sua ficha de registro e a eventual redução da jornada, por determinação da
empregadora, não inovará este ajuste, permanecendo sempre íntegra a obrigação do empregado de cumprir o horáriò que lhe for
determinado, observando o limite legal.

4* - O empregado receberá a remuneração de : RS 11,26 por hora aula.

5^-0 prazo deste contrato é de 45 (quarenta e cmco) dias com início em 01/03/2008 , término em 14/04/2008 ,podendo
ser prorrogado por mais 45 (quarenta e cinco) dias.
6® - Além dos descontos previstos em lei, reserva-se a empregadora as importâncias correspondentes aos danos causados por
ele,inclusive no que se refere ao fardamento.
T - O empregado fica ciente do regulamento da empresa e das normas de segurança que regulam suas atividades na
empregadora e se compromete a usar o fardamento completo e os equipamentos de segurança fornecidos, sob pena de ser
punido por falta grave, nos termos da legislação vigente e demais disposições inerentes a segurança e medicina do trabalho.
8® - Permanecendo o empregado a serviço da empregadora após o término da experiência, continuarão em vigor as cláusulas
cc"^stantes deste contrato.

c^icndo assim contratado, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, para os mesmos fins e efeitos
jurídicos, na presença de testemunhas abaixo.

W,01/03/2008

^Bmévolc
pflwnal

Cçorden

Empregado Responsável quando menor

Testemunha Testemunha



•  l6/C4/:^20 Email - Centro de Saúde Nova Esperança - Outiook

RENOVAÇÃO DO
CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

bmpregadora

FACENE FACULDADE ENFERM NOVA ESPERANÇA
Endereço: GRANJA, 12 - LOTEAMENO GRAVATA
Bairro: VALENTINA
Cidade' João Pessoa

CNPJ: 02,949.141/0002-61

EMPREGADO

ADIL CARLOS FIMENTEL
Endereço: RUA DRSEIXAS MAIA
Bairro: MANAIRA

Cidade: JOÃO PESSOA
CTPS n': 04000003. Serie: 00020 /PB

tí̂ -AO Compl.: AP 503

®  experiência que deveria vencer nesta data, por mais 45 (quarenta e cinco dias), comtéiTOino em 29/05/2008 . conforme previsto na cláusula 5® do contrato, ora renovando ao qual passa este a integrar como
dele fizesse parte, como único instrumento.

^ssim justos e acertados, assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, para os mesmos fln«
eteitos jurídicos, na presença de testemunhas abaixo.

João Pessoa, 14/04/2008

Empregado

arinhn rfp RmAMfrt

erai Den^

or

Responsável quando menor

Testemunha Testemunha
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