PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: (nome completo em negrito e caixa alta), (nacionalidade), (estado
civil), (profissão), Identidade nº _________________ SSP/__, inscrito
sob o CPF nº ____________________, residente e domiciliado a Rua
________________________, nº ______, (bairro), (cidade)/(estado).

OUTORGADO: (nome completo em negrito e caixa alta), (nacionalidade), (estado civil),
(profissão), Identidade nº _________________ SSP/__, inscrito sob o CPF
nº ____________________, residente e domiciliado a Rua
________________________, nº ______, (bairro), (cidade)/(estado).

PODERES: Por este instrumento particular e na melhor forma de direito, o
OUTORGANTE acima qualificado e infra-assinado, na qualidade de (cargo ocupado na
ETT) da (nome da Agência de Trabalho Temporário), inscrita no CNPJ sob o nº
____________________, com sede a Rua _____________________, nº ____, bairro
________, (cidade)/(estado), nomeia seu procurador o OUTORGADO supra qualificado,
com fim específico para representá-lo na Assembleia Geral Extraordinária da Associação
Brasileira de Empresas de Serviços Terceirizáveis e de Trabalho Temporário, com sede na
Avenida São Luís, nº 258, 12º andar, conjuntos 1203, 1208 e 1209, centro, São Paulo/SP,
que se realizará no dia 11.07.17, com início previsto para as 14:00 horas em primeira
convocação ou 14:30 em segunda e última convocação, conforme edital publicado no
Diário Oficial da União em 12/06/2017, seção 03, página 111, conferindo-lhe, para tanto,
os poderes de participar, debater todas matérias constantes da ordem do dia, impugnar o
debate e a votação de matérias estranhas a essa ordem do dia, examinar documentos e
contas, aceitá-los ou impugná-los, votar ser votado, concordar, discordar, propor,
impugnar, assinar ata e documentos, manifestar-se em qualquer circunstância e para
qualquer finalidade concernente à representação aqui estabelecida, e, especialmente,
aprovar o texto do novo Estatuto Social, bem como praticar todos os atos permitidos aos
associados, em assembleias, tudo em nome do outorgante e o que mais for preciso para a
adequado cumprimento deste mandato, que dará tudo por bom e valioso, ficando a seu
critério substabelecer esta em outrem, com ou sem reserva de iguais poderes.

__________________, __ de ___________ de 2017.

___________________________________
NOME COMPLETO
Cargo na ETT

