
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

GOVERNADORIA

DECRETO N° 2346 DE 09 DE JULHO DE 1984

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA no uso

de suas atribuições legais, R E S O L V E:

Conceder afastamento ao servidor WALTER

SOARES MENDES, Gerente da Equipe de Currículo e Progra

mas, do Departamento de Ensino Regular da Divisão de En

sino de 19 e 29 Graus, da Secretaria de Estado da Educa

ção, cadastro n9 1383, para se deslocar até a cidade de

Brasilia-DF, com o objetivo de representar essa Secreta

ria em uma reunião técnica promovida pelo INEP/ CENAFOR/

/COES, onde serã debatido o tema "Preparação para o Tra

balho", de acordo com a lei n9 7.044/82, no período de

27 a 28/06/84. ,

Jorge\ Teixeira de

Governador

Teobaldo de Monticello Pinto Viana

Secretário de Estado da Administração





OFÍCIO N° 1051/GAB/SEDUC Em 26 de junho de 1984

Do: Secretario de Estado da Educação

Ao: Secretario de Estado da Administração

Assunto: Solicitação (faz)

Mesta

Tendo em vista o teor do Ofício-Circular n^ 229, de 22/05/84,

do MEC, vimos pelo presente, solicitar-lhe as necessárias providencias no sentido

de autorizar o deslocamento desta Capital ate Brasilia, do servidor desta SEDUC,

WALTER SOARES MENDES, Gerente da Equipe de Curriculo e Programas, do Departamento

de Ensino Regular da Divisão de Ensino de 1^ e 2^ Graus - Cadastro 1383 ? no perio

do de 27 a 28/06/84, com o objetivo de representar esta Secretaria em uma reunião

técnica promovida pelo INEP/CENAFOR/COES, onde será debatido o tema "Preparação pa

ra o Trabalho", de acordo com a Lei n^ 7-044/82.

Notificamos-lhe, ainda, que as despesas de passagens, hospe

dagens e alimentação correrão por conta do MEC.

Cordialmente,

ÁLVARO LUSTOSA IMRKS

Secretario

MAO/jm. %Yp f^^>\



I

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

OF. MEC/SEPS/SDE/C0ES/CIRC.N9 *2<2^
Em ã£/or/$

Do Secretária de Ensino de 19 e 29 Graus

Ao Secretário de Educação e Cultura de Rondôni

Assunto

Esta Secretaria está desenvolvendo ações, visan

do ao redimensionamento do ensino de 29 grau, com ênfase no

que se refere ã preparação para o trabalho. Entre essas a

ções, incluem-se estudos referentes às habilitações profis

sionais de validade nacional. Para tanto, esta SEPS proce

deu a um levantamento de informações relativas a essas habi

litações, compondo documento,, cuja cópia segue em anexo.

Pretende esta Secretaria contar com a colabora

ção de diferentes instituições na análise dos resultados do
referido levantamento e na definição de medidas que se fize

rem recomendadas.

O resultado das análises assim como as recomenda

ções serão reunidos pela SEPS e, posteriormente, discutidos
pelas instituições que participaram do trabalho, durante reu
nião a ser realizada para esse fim, em Brasília, conforme

informações anexas.

Na oportunidade, vimos solicitar a colaboração
dessa Instituição, no sentido de participar da análise^ do
citado trabalho e da reunião correspondente.




