
 
 
 
  

 

 

Ag. Governo do Estado de Goiás/GO 

Rua 11 n.º 250, Térreo 

Setor Central - Goiânia/GO 

 
Ofício nº 0199/2021 - Ag. Governo do Estado de Goiás 

Goiânia/GO, 15 de outubro de 2021. 
 
À 
Vossa Senhoria, a Senhora 
NATALLI GONÇALVES DIAS BARRETO 
Superintendente de Gestão Integrada em substituição 
Procuradoria-Geral do Estado de Goiás 
 
 
Assunto: Resposta ao Ofício nº 9634.2021 - PGE 
 
 

Senhora Superintendente, 
 

 
1 Em atenção ao Ofício nº 9634.2021 - PGE, referente à Abertura de Contas para 

estagiários desta, vimos expor e requerer o que se segue: 
 

1.1 Informamos que o processo de abertura de contas será coordenado pela Ag. Centro 
Administrativo, a qual está localizada no Palácio Pedro Ludovico Teixeira através da 
Gerente PF Poliana.  
 

1.2 Encaminhamos no Anexo I orientações da Ag. Centro Administrativo que os 
estagiários deverão seguir para a abertura.  

 
2 Permanecemos à disposição esclarecimentos. 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 

EDWIN ANDREY MACHADO ESCOBAR 
Gerente de Relacionamento PJ 

Ag Governo do Estado de Goiás GO 
 
 
 
 
 

CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA JUNIOR 
Gerente Geral de Rede 

Ag Governo do Estado de Goiás GO 
 
 



  

  

Anexo I 
 

 
1. Segue anexo o formulário para abertura de conta dos estagiários que serão 

contratados pela PGE. 

2. Solicitamos que o formulário seja preenchido e enviado via e-mail para 
ag2444@caixa.gov.br, juntamente com os documentos de identidade, CPF, 
comprovante de endereço* e declaração de renda**. 

3. Informamos que os atendimentos serão agendados para D+1 do envio dos documentos 
e de acordo com a capacidade de atendimento. 

 

*Caso o comprovante de endereço esteja em nome de terceiros, informar qual a relação com o terceiro do 
comprovante (Exemplo: comprovante em nome do pai, mãe, esposa...) 
 
**Declaração de renda: Declaração do empregador, com a informação da renda e data de admissão e 
demais comprovantes de rendimentos, se for o caso (declaração de imposto de renda, contracheques, 
etc.). 
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