
De : Bruno Sardinha Lopes <brunolopes@eletros.com.br>
Assunto : Re: Publicação Edital de Seleção nº 001/2021 - Maringá

Para : PREVIDENCIA - MARINGA - RPC
<rpcmaringa@maringa.pr.gov.br>

Zimbra rpcmaringa@maringa.pr.gov.br

Re: Publicação Edital de Seleção nº 001/2021 - Maringá

Sex, 22 de Out de 2021 18:46

As imagens externas não são exibidas.   Exibir as imagens abaixo

[Informação Corporativa]

Muito obrigado!

Atenciosamente, 

Bruno Sardinha Lopes
Gerência Atuarial
21 98636-6189 | 21 2179-4742
eletros.com.br

Em sex., 22 de out. de 2021 às 15:45, PREVIDENCIA - MARINGA - RPC
<rpcmaringa@maringa.pr.gov.br> escreveu:

Boa tarde!
 
Prezado Bruno,
 
No anexo II do Edital nº 001/2021 consta a relação individual com a remuneração de
contribuição, dos servidores do Fundo Financeiro e do Fundo Previdenciário, da Prefeitura de
Maringá, Câmara, IPPLAM e Maringá Previdência, com remuneração acima do teto do RGPS.
Essa informação não seria suficiente para formulação da proposta? Se não, detalhar melhor
quais informações seriam necessárias.
 
Atenciosamente,
 
 
Cinthia Soares Amboni
Presidente da Comissão de Seleção
 

De: "Bruno Sardinha Lopes" <brunolopes@eletros.com.br>
Para: "PREVIDENCIA - MARINGA - RPC" <rpcmaringa@maringa.pr.gov.br>
Enviadas: Sexta-feira, 15 de outubro de 2021 23:20:30
Assunto: Re: Publicação Edital de Seleção nº 001/2021 - Maringá
 
 
[Informação Corporativa]
 
Prezada Cinthia,
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Boa noite!

 

Para que a proposta possa ser elaborada da melhor forma possível, poderia, por favor, enviar um
arquivo contendo a remuneração dos servidores de forma individualizada?

 

 

Destacamos que não há necessidade de envio de qualquer dado pessoal.  

 
Atenciosamente, 
 
Bruno Sardinha Lopes
Gerência Atuarial
21 98636-6189 | 21 2179-4742
eletros.com.br
 
 
 
Em sex., 15 de out. de 2021 às 14:38, PREVIDENCIA - MARINGA - RPC
<rpcmaringa@maringa.pr.gov.br> escreveu:

Boa tarde!
 
Informamos que o Edital de Seleção Pública nº 001/2021, para selecionar a EFPC para o
gerir o plano de previdência complementar para o município de Maringá, Paraná, será
publicado no site da Maringá Previdência e no D.O.M do dia 15/10/2021.
As propostas poderão ser enviadas até o dia 03 de novembro de 2021.
 
Contamos com sua participação e nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos
por este canal de comunicação.
 
 
Cinthia Soares Amboni
Presidente da Comissão de Seleção

 
 
 
AVISO LEGAL
 
As informações existentes nesta mensagem e nos arquivos anexados são para uso restrito. A
utilização, divulgação ou distribuição dessa mensagem por qualquer pessoa
diferente do destinatário é proibida. Se essa mensagem foi recebida por engano,
favor excluí-la e informar ao remetente pelo endereço eletrônico acima.
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utilização, divulgação ou distribuição dessa mensagem por qualquer pessoa diferente
do destinatário é proibida. Se essa mensagem foi recebida por engano, favor excluí-
la e informar ao remetente pelo endereço eletrônico acima.


