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CURSO DE APERFEIÇOAMENTO SOBRE CÁLCULOS TRABALHISTAS 
E RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO 

Prezado Companheiro: 

li! Turma: 03, 04, 05 e 06 de JULHO de 2017. 
2i! Turma: 10, 11, 12 e 13 de JULHO de 2017. 

AUDITÓRIO DA NOVA SEDE DA FETRACONSPAR- CURITIBA/PR 

Como já é do seu conhecimento e seguindo calendário de Encontros e Seminários 
para 2017, a FETRACONSPAR irá realizar o CURSO DE APERFEIÇOAMENTO SOBRE CÁLCULOS 
TRABALHISTAS E RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO, dividido em duas turmas, sendo a 1ª 
Turma dias 03, 04, 05 e 06 de julho de 2017 e a 2ª turma dias 10, 11, 12 e 13 de julho de 2017, nas 
dependências do Auditório da Nova Sede da FETRACONSPAR, conforme cronograma e programação em 
anexo. 

Somente poderá participar deste curso de aperfeiçoamento, os que já concluíram os 
módulos em anos anteriores, sendo que no caso desta entidade os participantes CREDENCIADOS são: 

INSCRIÇÕES 
SINDICATO NOME li!TURMA 2i!TURMA 

03, 04, OS e 06/07 10, 11, 12 e 13/07 

VANDERLEI 

JOICIMARA 

ANTONIO GIMENES IRÁ INSCREVER 

STICM LONDRINA 03, RESERVAR 
GILMAR 2ªTURMA 
ANDRÉ PIRAÍ 

LUIZ AFONSO 

Visando uma melhor distribuição dos inscritos entre as turmas, tomamos a liberdade 
de indicar os participantes para a 2ª turma, portanto, solicitamos que confirme esta informação nas fichas de 
inscrição (em anexo), que deverão ser encaminhadas via e-mail a Fetraconspar no endereço: 
fetraconspar@fetraconspar.org.br até dia 28 de junho de 2017 para que possamos providenciar hospedagem, 
alimentação, certificados e credenciais. 

Ao encaminhar as fichas de inscrição, favor relacionar nominalmente quais 
documentos são exigidos por esta entidade no ato da homologação. Solicitamos ainda que observe no 
programa os temas e materiais que serão utilizados neste curso. 

Para os inscritos na 1ª turma, a FETRACONSPAR arcará com as despesas de 
hospedagem de domingo (02/07) até quinta-feira (06/07) no Alta Reggia Plaza Hotel, além de almoço dos dias 
03107 à 06107 e jantar dos dias 03107 à 05/07, em local a ser indicado pela federação. O jantar do dia 02107 
(domingo) será de responsabilidade do participante. 

Para os inscritos na 2ª turma, a FETRACONSPAR arcará com as despesas de 
hos eda em de domin o 09107 até uinta-feira 13/07 no Alta Re ia Plaza Hotel além de alma o dos dias 
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10/07 à 13/07 e jantar dos dias 10/07 à 12/07, em local a ser indicado pela federação. O jantar do dia 09/07 
(domingo) será de responsabilidade do participante. 

As despesas extras ficarão por conta de cada participante e caso o inscrito venha de 
carro, o estacionamento será no próprio hotel. 

Para o participante que não solicitar hospedagem dentro do prazo estabelecido, não 
será garantida a reserva, nem tão pouco o pagamento das despesas em outro hotel. 

Será necessário cada participante trazer sua calculadora, uma CL T, cópia das 
convenções coletivas de trabalho que o sindicato assina, tendo em vista que poderão ser utilizadas durante o 
curso, bem como as pastas dos cursos (modulo 1 e 11) anteriormente realizados pela FETRACONSPAR que o 
inscrito participou, para eventuais consultas. 

Havendo dúvida, entrar em contato pelo telefone (41) 3264-4211 ou pelo endereço 
eletrônico fetraconspar@fetraconspar.org.br. 

Sendo o que se apresenta para o momento, despedimo-nos com nossas cordiais, 

Ao 
llmo. Senhor 
DENÍLSON PESTANA DA COSTA 

saudaçõer cais 

REINALDIM BA~BOZA PEREIRA 
Presidente em Exercício 

ALTA REGGIA PLAZA HOTEL 

Md. Presidente do STICM DE LONDRINA 
LONDRINA - PR 

Rua Doutor Faivre, nº 846 - Centro - Curitiba/PR 
Fone: (41) 3026-3223 

https://altareggia .com.br 

ESTACIONAMENTO NO HOTEL 
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