MrNrsrERro Do EMPREGO E DA SEGURANçA SOCTAL
EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO

AIUARÁ il.s82
(Art.e 7.e do Dec.-Lei n.e358/89, de 17 de Outubro)

O Presidente da Comissão Executiva do Instituto do Emprego e Formação
Profissional laz saber o seguinte:
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