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II'-0, °r* Dirstor da Escola Politécnica de 3,30 Paulo

/A.U.UL urít ANDRADE, filho
Andrade, vera mui respeitosamente solicitar a V.S,, se 
digne determinar que lhe seja expedida uma Certidão de 
Tempo de Serviço, prestado a essa Escola, no período de

927 a 19/12/1.939» para fins de assentamentos no 
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de são Pau
1 o

N. Termos 

P. Defepimento

São P a u l o ^  dfv.iâ^sto de 1.961
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Certifico para os devidos fins, que revendo nesta
secção os assentamentos a pedido do Sr. WALDOS 0 Dfí a >B, ex. 
funcionário desta Escola, verifiquei o seguinteI Foi admitido pa 
ra exercer o cargo de Servente substituto a partir do Ia de seten 
bro de 1927, estando frequente até o fim desse ano; 1928 - ireqjugp 
te, 1/29 - estando frequente na substituição até 9-1-28; admitido 
no cargo de Servente a partir de 10-11-28, estando frequente até 
o fim desse ano; 1930 - frequente; 1931 - frequente; 1932 - í'r£ 
:uonte$ 1933 - frequente; 1934 - frequente; 1935 - fre uu:.te; 1936 
frequente; 1937 - frequente; 1938 - frequente, tendo sido designa 
do no Cargo de Conservador interino a partir de ls-2-193Õ, D.0.13- 
2-1938, nesse mesmo ano foi efetivado no Cargo de Conservador por 
decreto de 10-6-1938; 1939 - frequente; 1940 - frequente, até 15-
1-1940, constando faltas injustificadas de 16-140 até 29-2-1940 , 
sendo demitido por abandono de cargo em 1-3-1940, por decreto de
2-4-40, publ. em 3-4-40. No periodo acima não constam licenças ou 
quiaqusr outros afastamentos,— — — — — — — — — — — — — —
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CERTIFICADO DE FRBQUfiNCIA

Certifico pars oe devidoa fine, a pedido 
do Sr. WALDOKIRO DE ANDRADE, ex-funcionário desta Escola, que reven 
do eeue assentamentos, verifiquei o seguinte* Foi adaitido para e- 
xercer o cargo de Servente Substituto a partir de V  de dezembro de 
1926 até 9 de novembro de 1928, estando frequente durante todo esse 
períodoï eo 10 de novembro de 1928, foi admitido para o cargo de 
Servente, estando frequente até o fim dêase ano; 1929 - frequente ) 
1930 - frequente; 1931 - frequentei 1932 - frequente; 1933 - fre- - 
quente; 1934 - frequente; 1935 - frequente; 1936 - frequente; 1937- 
frequente; 1938 - frequente, tendo sido designado no cargo de Con - 
servador Interino a partir de Ia de fevereiro e efetivado no mesmo/ 
cargo a partir de 18 de junho do mesmo ano; 1939 - frequente; em/ 
I94O - frequente até 15 de janeiro, constando faltas injustificadas 
de 16 de janeiro até 29 de fevereiro, sendo demitido por abandono/ 
de cargo em Ia de março do mesmo ano, por Decreto de 2 de abril, pu 
blicado es 3 de abril de 1940, No período acima, não constam licen
ças ou quaisque outros afastamentos. — — — ------   — -------»

Secção de Pessoal da Escola Politécnica,
z-7em 27 de janeiro de 1970« Chefe de Secção .
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