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

 

 

REMOÇÃO 
Relembramos aos trabalhadores que, conforme publicado no Edital 51/2012, as inscrições 
para o processo de remoção dos Analistas Judiciários Especiais na função de Escrivão 
Judiciário, acontecem até o dia 18 de maio (sexta-feira). As vagas são para 1ª, 2ª e 3ª 
Entrâncias e Entrância Especial. Os interessados deverão enviar os pedidos 
exclusivamente por meio eletrônico. Os servidores que não tiverem interesse nas vagas 
oferecidas também deverão enviar os respectivos pedidos por meio eletrônico. O referido 
edital, publicado no Diário da Justiça do dia 11/05/12 também informa como os 
candidatos devem proceder para a inscrição on line no processo de Remoção e contém as 
respectivas Varas e suas vagas. 
A Remoção acontecerá no dia 28 de maio de 2012, às 9 horas no Salão do Tribunal Pleno, 
no primeiro andar do Egrégio Tribunal de Justiça, ocasião em que escolherão, segundo a 
ordem de antiguidade, as vagas oferecidas. A primeira remoção a ser realizada será a 
Intraentrância e após, a Remoção Geral.  
Após a Remoção dos Analistas Judiciários Especiais na função Escrivão Judiciário, 
acontecerá a Remoção para os cargos de Analistas Judiciários Especiais na função 
Contador e Agentes de Serviço Básico.  
 

AUDIÊNCIA PÚBLICA 
Na próxima quinta-feira, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo irá realizar no Salão 
Pleno, uma audiência pública para debater sugestões para a apresentação de propostas de 
reformulação da normatização de procedimentos relativos à execução penal no Espírito 
Santo. A iniciativa da Presidência do Tribunal de Justiça é fruto do trabalho do Grupo 
Interinstitucional, presidido pelo Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama 
(coordenador de Execuções Penais do Tribunal de Justiça); o Supervisor de Execuções 
Penais do Estado, Juiz Marcelo Menezes Loureiro; o Secretário de Estado da Justiça, 
Ângelo Roncalli; a Promotora de Justiça Luciana Gomes Ferreira de Andrade; a 
Advogada Nara Borgo; o Professor da Ufes Júlio Pompeu; o Defensor Público Marcello 
Paiva de Mello; e o Presidente do Conselho Estadual dos Direitos Humanos, Gilmar 
Ferreira de Oliveira. A audiência pública será aberta para participação popular. Os 
interessados em se pronunciar deverão efetuar inscrição até o dia do evento. 
 

ATO PÚBLICO 

O Sindijudiciário convoca os trabalhadores a participarem do Ato Público contra a 
Corrupção que será realizado no próximo dia 17/05, às 10 horas, em frente ao Tribunal de 
Contas, na Enseada do Suá. Entre as exigências dos manifestantes estão: 1) o apoio aos 
encaminhamentos propostos pelo Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, solicitando a 
vinda da Força Tarefa Federal para investigar as denúncias de corrupção no Estado; 2) 
Que tais denúncias sejam apuradas de forma isenta; 3) Que haja uma cobertura midiática 
justa, sem blindagem política. 
 

 “A UNIÃO É A NOSSA MAIOR ARMA” 
A Diretoria 

 

 


