
 
 

PORTARIA CREF14/GO-TO N.º 154/2021 

Dispõe sobre o horário de funcionamento do 

Conselho Regional de Educação Física 

CREF14- GO/TO. 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA DA 14ª REGIÃO – GOIÁS E TOCANTINS (CREF14/GO-TO), no uso de 

suas atribuições estatutárias e, 

CONSIDERANDO o disposto no inciso X do art. 40 do Estatuto e inciso 

XXII do art. 40 do Regimento Interno do Conselho Regional de Educação Física da 14ª 

Região – Goiás e Tocantins (CREF14/GO-TO); 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Determinar o retorno das atividades presenciais do CREF14/GO-

TO, das 08h (oito horas) às 17h (dezesseis horas) e à sociedade e aos Profissionais de 

Educação Física e demais inscritos no CREF14 GO/TO, das 09h (nove horas) às 16h 

(dezesseis horas), por agendamento, de segunda a sexta feira, a partir do dia 02 de junho 

2021. 

Art. 2º - Manter o atendimento aos inscritos também por e-mail 

cref14@cref14.org.br, e pelos serviços on-line constantes no portal do CREF14 GO/TO. 

 

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando 

as disposições em contrário, devendo ser publicada observadas as formalidades legais. 

 

GABINETE DO PRESIENTE DO CONSELHO REGIONAL DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA 14ª REGIÃO, aos 31 de maio de 2021. 

 

 

 

Marcelo de Castro Spada Ribeiro 

Presidente CREF14/GO-TO 

CREF 001934-G/GO 
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Marcelo de Castro Spada Ribeiro
Assinou como gestor
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31 mai 2021, 16:17:52 Operador com email marcelospada@cref14.org.br na Conta e077d93b-d258-4fdc-81fb-

4ef59b736c3b criou este documento número 9bf71b9e-a7b2-43c2-bdd3-820d2e2beb24. Data

limite para assinatura do documento: 30 de junho de 2021 (13:12). Finalização automática após

a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

31 mai 2021, 16:18:40 Operador com email marcelospada@cref14.org.br na Conta e077d93b-d258-4fdc-81fb-
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marcelospada@cref14.org.br, para assinar como gestor, com os pontos de autenticação: email

(via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Marcelo de Castro Spada Ribeiro e CPF 828.357.051-04.

31 mai 2021, 16:18:50 Operador com email marcelospada@cref14.org.br na Conta e077d93b-d258-4fdc-81fb-
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de junho de 2021 (13:12).
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9bf71b9e-a7b2-43c2-bdd3-820d2e2beb24.

Hash do documento original (SHA256): dd50713776eb3c56689756fb2365e1baecf4757b389348b5914d8c40c8b5aae3

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 9bf71b9e-a7b2-43c2-bdd3-820d2e2beb24, com os efeitos

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 31 de maio de 2021. Versão v1.2.1.

9bf71b9e-a7b2-43c2-bdd3-820d2e2beb24
Página 1 de 1


		2021-05-31T19:20:55+0000
	São Paulo, SP
	Clicksign
	Signature




