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com efeitos
sobredito Processo Administrativo Disciplinar, pelos motivos carreados 
aos autos.

 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se. Publique-se. CUMPRA-SE.

Cuiabá-MT, 26 de outubro de 2017.

(Original Assinado)
FAUSTO JOSÉ FREITAS DA SILVA

Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos
<END:956768:90>

SEDUC

<BEGIN:956772:90>

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

CÂMARA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DE EDUCAÇÃO
 SUPERIOR - CEPS

ATOS DA PRESIDÊNCIA

, 

LTDA, com CNPJ 05.026.955/0001-31. DECISÃO: Com fulcro no processo 
nº  e no , aprovado 
em 03 de outubro de 2017, resolve conceder  do Curso 

, 

08.534.832/0001-08. DECISÃO: Com fulcro no processo nº 
 e no , aprovado em 17 de outubro 

de 2017, resolve conceder  para oferta do Curso Técnico 

publicação. A Mantenedora e a Mantida devem atender as recomendações 

mantida por SOARES & VILA-LTDA-ME, com o CNPJ 25.152.474/0001-
80. DECISÃO: Com fulcro no processo nº  e no 

, aprovado em 17 de outubro de 2017, resolve 
INDEFERIR

Nova Mutum-MT.

Conselho Estadual de Educação, em Cuiabá, MT, 20 de outubro de 2017.

MIGUEL RODRIGUES NETTO
Presidente da CEPS-MT

ADRIANA TOMASONI
Presidente do CEE-MT

<END:956772:90>

<BEGIN:956622:90>

CONCURSO PÚBLICO

O Secretário de Estado de Gestão, o Secretário de Estado Educação 

no uso de suas atribuições legais, COMUNICAM que:

preliminar da prova objetiva do cargo de Apoio Administrativo 
Educacional www.
ibfc.org.br, na data de 

 A do Concurso Público, do cargo de Apoio 
Administrativo Educacional
eletrônico www.ibfc.org.br, na data de 
3.
para o cargo de Apoio Administrativo Educacional, será de 2 (dois) dias 
úteis no horário das 9 horas do primeiro dia às 16 horas do último dia, 
observado o horário de Cuiabá/MT, nos termos do item 13 do Edital de 
abertura.

CONCURSO PÚBLICO

O Secretário de Estado de Gestão, o Secretário de Estado Educação 

no uso de suas atribuições legais, COMUNICAM que:

preliminar da prova objetiva, do cargo de , 
www.ibfc.org.br, na 

data de 

endereço eletrônico www.ibfc.org.br, na data de 

3. O resultado preliminar da prova discursiva, do cargo de 
Educação Básica
www.ibfc.org.br, na data de 

4.
prova discursiva, para o cargo de , será 
de 2 (dois) dias úteis no horário das 9 horas do primeiro dia às 16 horas do 
último dia, observado o horário de Cuiabá/MT, nos termos do item 13 do 
Edital de abertura.

<END:956622:90>
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