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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 	C REA- MA 	N° 86542512022 - 
PESSOA FISICA 

Sl/OSJ 2O22  Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 	 no 	Chave BYZ9d 

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194166, de 24112/1966, conforme os 
dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da refenda Lei, que o interessado não se encontra em débito com o 
CREA-MA. 

Interessado(a) 

Prollssionet: BEATRIZ DA SILVA ALVES 

Registro: 1118891554 

CPF: 059.258.593-08 

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAIS) 

Data de registro: 19109/2019 

Titulo(s) 

GRADUAÇÃO 

ENGENHEIRA AMBIENTAL 

Atribuição: RESOLUÇÃO CONFEA N°447, DE 2000 

Instituição de Ensino: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA 

Data de Formação: 1310312019 

Descrição  

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FISICA 

Informações! Notas 

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8303807273. Data de vencimento do 
boleto: 3110512022 

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal. 

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(óes) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade 
para todos os efeitos. 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

- Válido em todo território nacional. 

- Última Anuidade Paga 

Ano: 2021 (6)6) 

Parcelamento Ano: 2022 
	

Quantidade de Parcelas Pagas: 116 

. 

- Autos de Infração 

Nada consta 

- Responsabilidades Técnicas  

Empresa: BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA 

Registro: 0000011053 

CNPJ: 05.791.171/0001-08 

Data Inicio: 21101/2021 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

A autenteldade desta Ceitidào pode ser verificada em: httpsílcrea-ma.sitac.com.br/publico/,  com a chave: BYZ9d 

Impresso em: 02/05/2022 às 09:36:50 por: adapi, ip: 179.240.160.81 
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Processo Admnistrat1 
CONTRATO DE TRABALHO 	Mq .  p - 	- 

prCCfltc nçtrurnr'pitii r rtkulai de rontrato rk' trt3.1tI'ø ÍIVisfhmpo ind'terrn r,alr; efltfp 

BANDEIRA CONSTRUTORA t CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 05.791 1111000141. r'stabc4ec'do a 

ç' AiÇãs, Sairro Centro, (itije fdi'r'1e Outra. CIP 65 7W-(XX) adianta designa4i a Erre'.a reste 

ato representado pelo Si IAUDINLV 8ANDt IRA DA COSTA e a &ontratada ingenhera Asnbl'ntal BEATRIZ 

DA SILVA ALVES. CREA-MA I1I889I55-4, fica iusto e contratado o ;egwntr 

A empregada tTabalhar.i para a emp'esa na funÇão de Engenheira Ambiental. obrigarøce ,issr!, a 

O ServiÇo de Engenhara Ambiental, bem corno o que vier a ser objeto de cartas avises ou 

ordens, dentro da natureza de seu cargo e tambem o oue d,soersa pec.ficaçàes por CáUr 

naturalmente compreendido, subtendido ou restrição, considera-se falta grave e recusa 001' Parte d1 

empregado em executar qualquer um dos serviços referidos, mesmo que anteriormente não terma 

feito, mas que se entendam atinentes a função para o q ual foi encontrado. 

2 A empregada receberá pontualmente os seus salarios ate o quinto dia útil subsequente ao perio 

vencido, nos teimes de legislação cisel vigente, na base de R$S 622.00 (cinco mil, sescentos e ~te i -  

dois rea*s) pagos mensalmente, o equivalente a 6 sa 1 aros munimos racional. 

3 Este contrato sera reincidido automaticamente por parte do empregado. se  O empregador atrasar o 

pagamento da empregada por um periodo de 40 (quarenta) dias, não tendo mais nenhum vmcio ou 

obngaço com esta, sendo as pendéncias resolvidas na JUStIÇa do Trabalho 

4 A empresa descontara dos salários da empregada não só o que já é de lei ou contrata co'etvO ou 

por dolo ou mesmo imprudènc.a. impericia ou negligéncia nos temos de legislação civil vtgerte 

5 O se.i horrto de trabalho será de 10 (dez) horas semanais 

6 A vigencia deste contrato sera por tempo indeterminado, a contar o inicio na presente data. 

7. As partes podem rescindir o contrato a qualquer momento, bastando apenas um comunicado corri 

antecedência de IS (quinze) dias. 

E. por estarem assim justo e perfeitamente acordado. assinam o presente em três vias, diante 

das testemunhas, a tudo presente. 

São Luis/MA - 10 de novembro de 2020. 

/ 	 ---.-- 	/• 

/ 	
L.audfney Bandeira da Costa 

Representante Legal 

Testemunha 

f&Lk 
Beatriz da Sitva Alves 

Engenheira Ambienta 

CREAMA 111889155-4 
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