MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

Procuradoria Regional do Trabalho 5a Região - SALVADOR

PROCESSO Nº 001948.2019.05.000/6
REQUERENTE: SINDICATO DOS ENGENHEIROS DA BAHIA
REQUERIDO: MSX INTERNACIONAL DO BRASIL LTDA

ao
SINDICATO DOS ENGENHEIROS DA BAHIA
RUA ALEXANDRE GUSMAO, 4, (RUA DO MEDALHA MILAGROSA),RIO
VERMELHO
CEP: 41950-160 - SALVADOR/BA
Por ordem da Exma. PROCURADORA DO TRABALHO, Doutora Andréa de Sá Roriz
Tannus Freitas, e consoante a Resolução n° 01 de 11 de julho de 2013 da
Coordenadoria de 1° Grau, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO NOTIFICA o
SINDICATO DOS ENGENHEIROS DA BAHIA, para comparecer à AUDIÊNCIA DE
MEDIAÇÃO designada para o dia 18/10/2019, às 10h, na sede desta Procuradoria
Regional do Trabalho, fazendo-se representar, na oportunidade, através do(a) seu(sua)
representante legal, procurador(a) ou preposto(a), munido de instrumento de
procuração ou carta de preposição com poderes expressos para firmar Acordo
perante o Ministério Público do Trabalho.
Ressalta-se a obrigatoriedade de exibição de cópia dos atos constitutivos da
empresa com o carimbo de arquivamento na JUCEB - Junta Comercial do Estado
da Bahia.
No momento da realização da audiência, deverá ser informado o endereço eletrônico
(e-mail) de seus representante legal e advogado (se houver), por meio do qual serão
enviadas as próximas intimações, notificações e requisições da Procuradoria Regional
do Trabalho da 5ª Região, tendo em vista o disposto na Lei 11.419/2006 e no
CPC/2015 - aplicáveis subsidiariamente ao procedimento eletrônico no âmbito do MPT
-, bem como na Resolução nº 174/2017 do CNMP e na Portaria n° 016/2018 da PRT
5º Região.
A consulta aos documentos constantes dos autos e o envio de informações
eventualmente solicitadas/requisitadas são realizados virtualmente, por meio do
serviço de peticionamento eletrônico do MPT, acessível via internet no portal da
Procuradoria (http://www.prt5.mpt.mp.br/), mediante realização de prévio cadastro
presencial no setor de atendimento desta Regional ou mediante a utilização de
certificado digital (token).

Documento assinado eletronicamente por Rogerio de Oliveira Costa da Rocha em 30/09/2019, às 12h24min29s (horário de Brasília).
Endereço para verificação do documento original: http://www.prt5.mpt.mp.br/servicos/autenticidade-de-documentos?view=autenticidades CODIGO : id=3120698&ca=3Z9XYGGCRKQD8KKH

NOTIFICAÇÃO Nº 174287.2019

(firmado por assinatura eletrônica)
Rogerio de Oliveira Costa da Rocha
TÉCNICO DO MPU/ADMINISTRAÇÃO
_______________________________________________________________________
Procuradoria Regional do Trabalho da 5ª Região
Av. Sete de Setembro, nº 2563, Vitória, Salvador/BA – CEP: 40.080-003
Ponto de referência: próximo ao Largo da Vitória
Fones: 3324-3400, Fax: 3324-3431
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Salvador/BA, 30 de setembro de 2019.

