MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região - RIO DE JANEIRO
Rua Santa Luzia nº 173, Centro, RIO DE JANEIRO/RJ, CEP 20020-021 - Fone (21)3212-2000
Mais prevenção no trabalho, mais vida! Por um Brasil sem acidentes e doenças no trabalho

NOTIFICAÇÃO PRT/01 / COP 35º Ofício Geral da PRT-1ª Região/RJ (13) /
n.º 272445.2018

Ao Senhor Representante Legal de
SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO
Rua dos Andradas, 96, Salas 802, 803 e 7º Andar - Centro
CEP: 20051-002 – Rio de Janeiro/RJ

Senhor Representante,
Visando à instrução do procedimento acima referido, instaurado em face
de ESTADO DO RIO DE JANEIRO, MASAN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA,
NOTIFICO Vossa Senhoria, com fundamento no art. 8º, VII, da Lei Complementar nº
75/1993, para comparecer à audiência administrativa a se realizar no dia 25/09/2018, às
14h20min, na Sede desta Procuradoria Regional do Trabalho, localizada na Rua Santa
Luzia, 173, 1º andar, Castelo, Rio de Janeiro/RJ.
Ressalto que o representante legal deverá comparecer devidamente
habilitado, portando documento de identidade, cópia do contrato social ou documento
equivalente e, se preposto, instrumento com poderes específicos para, se assim
entender, firmar compromisso perante o Ministério Público do Trabalho.
As informações e documentos requisitados deverão ser apresentados
por meio do serviço de peticionamento eletrônico do MPT, acessível, via internet, no portal
da Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª
Região, no endereço
http://www.prt1.mpt.mp.br Pelo serviço de peticionamento eletrônico pode-se, sem a
necessidade de uso de papel, peticionar com assinatura eletrônica, consultar a tramitação
de procedimentos e acompanhar o andamento de requerimentos realizados. As
operações poderão ser realizadas de forma a otimizar seu tempo, de qualquer lugar e
independentemente do horário de atendimento, sem filas e sem deslocamentos
desnecessários.
Rio de Janeiro, 27 de julho de 2018.
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