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AVISO GERAL

LISTA TELE FÔNICA INTERNA DA
CET

A partir do dia 08/03/2002 estaremos disponibili zando às áreas a nova Lista Telefônica Interna da
CET, que será composta de:

• 1 pasta fichário
• folhas com as informações telefônicas
• divisórias por áreas da CET

Esta lista é de uso exclusivo dos funcionários da CET, e não poderá ser utili zada fora desta Empresa.

A Lista Telefônica Interna será dessa forma padronizada para toda a Empresa, não podendo ser
modificada, nem reproduzida por outras áreas.

Eventuais necessidades referentes à quantidade de listas disponíveis às áreas devem ser comunicadas
ao Departamento de Manutenção de Telecomunicação - DMT.

Sua manutenção será efetuada de acordo com a metodologia GRTDD sempre que as modificações
das áreas comprometerem a boa utili zação da lista telefônica.

Quaisquer modificações ocorridas nas áreas referentes a mudanças de ramais, titular de UO,
funcionários e lay-out, bem como aquisição de ramais e extensões, devem ser comunicadas
imediatamente ao DMT, devendo este procedimento ser adotado como rotina da área.

O DMT não se responsabili za por modificações ocorridas e não comunicadas.

As páginas alteradas serão encaminhadas pelo DMT via e-mail, ficando sob a responsabili dade das
áreas a impressão e substituição das mesmas, a fim de mantê-la sempre atualizada.

As áreas deverão dirigir-se ao Departamento de Manutenção de Telecomunicação - DMT -  Rua
Sumidouro, 740 - Prédio Sumidouro - Térreo - ramal 2340 para retirada da lista de acordo com o
cronograma abaixo:

DATA ÁREAS
08/03/2002 Prédios CET e DSV
11/03/2002 Prédio Sumidouro e Complexo Thomas Edson
12/03/2002 Complexo Bela Cintra
13/03/2002 Complexo Ermano Marchetti
14/03/2002 Complexo CETET
15/03/2002 GETs

UO DE ORIGEM: SRA / DA


