
 
INFORMATIVO DO SINDIJUDICIÁRIO - ES – 01/11/2018 

Favor entregar o informativo ao Delegado Sindical para que ele dê ampla divulgação do mesmo 
 
 
 

Promoção 2018 
Começa hoje (01/11) o período para que os servidores façam o protocolo do requerimento referente à 
Promoção 2018 no Protocolo Geral de sua Comarca. 
 
Conforme ato nº 436/2018, publicado em 17/10, o TJES disponibilizou um link na intranet, em Sistemas 
Administrativos, para que os servidores pudessem lançar seus títulos e requerer a promoção.  
 
Servidor, fique atento! O prazo para o protocolo se encerra no dia 30/11/2018. 

 
 

Escala de Férias – Exercício 2019 
Em informativo (nº 3/2018) divulgado hoje (01/11), a Secretaria de Gestão de Pessoas do TJES comunica 
que está aberto o período para inclusão da escala de férias dos servidores. 
 
Para isso, a Secretaria disponibilizou na intranet, no Sistema de “Recursos Humanos Online”, o acesso 
para inclusão da escala, referente ao exercício de 2019. 
 
A inclusão da escala de férias poderá ser feita de 01 a 19/11/2018.  
 

Confira o Informativo em nosso site: www.sindjud.com.br 
 

Diretoria do Sindijudiciário realiza reunião com Conselho Deliberativo 
Nesta quinta-feira (01/11), a diretoria do Sindijudiciário esteve reunida com o Conselho Deliberativo para 
tratar das ações que estão em andamento no sindicato, buscando garantir os direitos dos servidores. 
 
Na reunião, que contou com a presença do consultor Financeiro do Sindijudiciário, Cid Cordeiro, que 
apresentou os números do cenário financeiro do Espírito Santo e do TJES, e da assessora Jurídica, Monica 
Perin, foi feita, ainda, a análise de alterações para o Regimento Interno.  
 
No encontro, a diretoria do Sindicato também realizou o sorteio em homenagem ao Dia do Servidor 
Público e também o Aniversariante do Mês. 

 

Servidor Prêmio 

Sandra Mara do Nascimento 
Amâncio 

R$ 150 

Paulina Maria Lopes Pontes Tavares R$ 150 

Claudia Regia Dezan Picallo R$ 150 

Ronilson Mota Prucoli R$ 150 

Marluce Morgado R$ 150  

Ilda Oliveira Borges Marques Leitte 
Lage 

R$ 150 

Ana Paula Dias Soares de Sá Uma bolsa de praia 

Antonio Miranda Filho Aniversariante do mês 

  

A DIRETORIA 

http://www.sindjud.com.br/

