
 
INFORMATIVO DO SINDIJUDICIÁRIO - ES – 11/04/2013 

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

 
 

CURSOS SINDIJUDICIÁRIO X UNIVIX 
 
 

O Sindijudiciário reitera que estão abertas as inscrições para os cursos semipresenciais 
realizados pelo Sindijudiciário, agora em parceria com a UNIVIX Vitória. As inscrições 
poderão ser feitas pelo site do Grupo UNIVIX(www.univix.br) a partir do dia 12/04/2013. 
Reafirmamos que todo o processo de inscrição e pagamento não será mais feito no 
Sindijudiciário. Toda a movimentação será realizada pelo site da UNIVIX. No ato da 
inscrição, no site da Faculdade, será preenchido um pequeno formulário para emissão de um 
Boleto. O boleto poderá ser pago na rede bancária e deverá ser apresentado no dia do curso. 
Os servidores sindicalizados deverão apresentar, juntamente com o boleto, a carteira de 
filiação ou contracheque com desconto da contribuição sindical. Os valores são R$ 160,00 
(Cento e sessenta reais) para servidores sindicalizados e R$ 190,00 (Cento e noventa reais) 
para os servidores não sindicalizados. 

Cronograma 
 

Professor Ronaldo Segundo: “A aplicação dos Princípios Constitucionais do art. 37 
(LIMPE)”. Vitória – 20/04/2013 
 
Professor Marcos Fabre: “Direitos Humanos, Garantias e Cidadania”. Cachoeiro – 
20/04/2013 e Vitória: 04/05/2013. 
Professor da UNIVIX: “A Lei Complementar 46/94 e o Servidor Público” 
Vitória – 11/05/2013 
Professoras Ângela e Mª Aparecida Peixoto: “O Sistema e-Jud”. Vitória – 18/05/2013. 
Professor Francisco Bitencourt: “O Processo de Promoção do TJ-ES”. Vitória – 
25/05/2013. 
Os encontros presenciais acontecerão das 9 às 16 horas. A carga horária total é de 100 
horas. 
OBS.: Para que sejam formadas turmas para os referidos cursos é necessário um 
número mínimo de 40 inscritos. 
OBS2.: Os cursos realizados em Vitória acontecerão no Auditório do Sindijudiciário e o 
curso de Cachoeiro de Itapemirim, no Salão do Fórum daquela cidade. 
 

SEMINÁRIO AJUDES 
 

A Ajudes realizará o Seminário AJUDES 2013. O evento que terá como tema “A importância 
do Associativismo na Sociedade Contemporânea” acontecerá no dia 19 de abril (sexta-feira), 
no Salão Pleno do Tribunal de Justiça (Enseada do Suá, de 8 às 12 horas. A participação 
deverá ser confirmada até o dia 16 de abril (terça-feira) pelo telefone 3232-2122, ou 
encaminhando mensagem constando nome completo, cargo, local de trabalho, telefone e 
endereço eletrônico para comunicação@ajudes.org.br.  
O palestrante do evento será Weliton Magela, Diretor do Instituto Elo, teólogo, historiador, 
especialista em desenvolvimento humano, Master e Trainer em PNL, consultor 
organizacional, especializado em preparação psicológica de equipe de alto rendimento. 

 
 

“A UNIÃO É A NOSSA MAIOR ARMA” 
A Diretoria 

 


