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Nathalia Lino

De: AMD Anestesia <gerencia.amdanestesia@gmail.com>
Enviado em: sexta-feira, 2 de outubro de 2020 12:29
Para: Michele Tomanik
Assunto: C.335.1/20 - Rebuplicação da escala referente aos finais de semana e feriados 

do ano de 2021

C.335.1/20 - Rebuplicação da escala referente aos finais de semana e feriados do ano de 2021 
Data: 02/10/2020 
Destinatários: Sócios 3 e 4 
 
 
Caros colegas, 
 
A escala de finais de semana e feriados será republicada na segunda-feira. Solicitamos que aguardem a 
versão atualizada para a marcação das férias.  
 
O período para escolha de férias será estendido até a sexta-feira, 23 de outubro de 2020. 
 
Aos sócios que já entregaram a planilha, aceitaremos a entrega de uma nova versão. 
 
Atenciosamente, 
 

Diretoria 

 

 
 
 
 
 
Em qua., 30 de set. de 2020 às 16:08, AMD Anestesia <gerencia.amdanestesia@gmail.com> escreveu: 
C.335/20 - Escala referente aos finais de semana e feriados do ano de 2021  
 
Data: 30/09/2020 
Destinatários: Sócios 3 e 4 
 
Prezados Colegas, 
 
Segue, em anexo, a escala referente aos finais de semana e feriados do ano de 2021. 
Informamos que os plantões marcados com a letra X farão jus a uma remuneração diferenciada, a saber, 
06 períodos pelas 48 horas. 
O prazo para manifestação de interesse por estes plantões por parte dos sócios 4 se esgota na sexta-
feira, 16 de outubro de 2020. 
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Após este prazo, os plantões serão ofertados aos demais sócios e contratados. 
 
Atenciosamente, 

 

Diretoria 

 

  

 

Telefone:    (11)   3262-5051 / WhatsApp: (11) 95104-7609 

gerencia@amdanestesia.com.br / amdanestesia.com.br 

  

Rua Martiniano de Carvalho, 864 conj 808 
01321-000 Bela Vista São Paulo SP 

  

 

 
 
 
--  

Atenciosamente, 

 

 

Michele Tomanik 

Gerente Administrativo 
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Telefone:    (11)   3262-5051 / WhatsApp: (11) 95104-7609 

gerencia@amdanestesia.com.br / amdanestesia.com.br 

  

Rua Martiniano de Carvalho, 864 conj 808 
01321-000 Bela Vista São Paulo SP 

  

 

  

_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________ 

Esta mensagem contém informações confidenciais de interesse de todos os sócios,  portanto, não deve usar, copiar ou divulgar as informações 
nela contida.  


