
 

 
 

 
 

 
 
 

CERTIFICADO 
 
 
 
 

Jorge Alberto Almeida Da Silva 
CGRPPS-2090 

 
 
 

Está autorizado a usar a designação de 
 

Certificado de Gestor de Regime Próprio de Previdência Social 
(CGRPPS) 

 

 
A presente autorização está sujeita ao cumprimento das obrigações previstas no 

Regulamento da Certificação do Profissional de Investimentos. 

 
 

Emitido em quarta-feira, 22 de fevereiro de 2017 pela 
Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais 

APIMEC 
 

 
Ricardo Tadeu Martins 

Presidente da APIMEC Nacional 
 
 

APIMEC – ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVESTIMENTO DO MERCADO DE CAPITAIS 
Membro da Association of Certified International Investment Analysts – ACIIA 
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[Usuário: JORGE ALBERTO
ALMEIDA DA SILVA]

Home Supervisão » Profissional » Solicitações » Sair

Olá JORGE ALBERTO ALMEIDA DA SILVA 

  RENOVAÇÃO CGRPPS 2014 aguarde a liberação para a sua renovação que você receberá por e-mail.

RENOVAÇÃO CGRPPS 2010/11/12/13/14 aguarde a liberação para a sua renovação que você receberá por e-mail.

RENOVAÇÃO CGRPPS 2011/2012/2013/2014 aguarde a liberação para a sua renovação que você receberá por e-mail.

RENOVAÇÃO CGRPPS 2012/13/14 aguarde a liberação para a sua renovação que você receberá por e-mail.

RENOVAÇÃO CGRPPS 2013/14 aguarde a liberação para a sua renovação que você receberá por e-mail.

RENOVAÇÃO CGRPPS 2015 aguarde a liberação para a sua renovação que você receberá por e-mail.

RENOVAÇÃO CGRPPS 2015/2016 aguarde a liberação para a sua renovação que você receberá por e-mail.

RENOVAÇÃO CGRPPS 2015_1 aguarde a liberação para a sua renovação que você receberá por e-mail.

RENOVAÇÃO CGRPPS 2016 aguarde a liberação para a sua renovação que você receberá por e-mail.

RENOVAÇÃO CGRPPS 2016_1 aguarde a liberação para a sua renovação que você receberá por e-mail.

RENOVAÇÃO CGRPPS 2016_2 aguarde a liberação para a sua renovação que você receberá por e-mail.

RENOVAÇÃO CGRPPS 2016_3 aguarde a liberação para a sua renovação que você receberá por e-mail.

RENOVAÇÃO CGRPPS 2017 aguarde a liberação para a sua renovação que você receberá por e-mail.

RENOVAÇÃO CGRPPS 2017_01 aguarde a liberação para a sua renovação que você receberá por e-mail.

RENOVAÇÃO CGRPPS 2017_02 aguarde a liberação para a sua renovação que você receberá por e-mail.

RENOVAÇÃO CGRPPS 2018_01 está concluída.

RENOVAÇÃO CGRPPS 2018_02 foi finalizada pelo administrador.
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RENOVAÇÃO CGRPPS 2019_01 está concluída.

RENOVAÇÃO CGRPPS 2020_01 está concluída.

RENOVAÇÃO CGRPPS 2020-02 foi finalizada pelo administrador.

RENOVAÇÃO CGRPPS 2021 foi finalizada pelo administrador.

RENOVAÇÃO CGRPPS 2021_01 foi finalizada pelo administrador.

RENOVAÇÃO CGRPPS 2021_02 foi finalizada pelo administrador.


