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REMOÇÃO ESCRIVÃES E CONTADORES 
 
Foi publicado hoje na página 11 do Diário da Justiça, do Tribunal de Justiça, o 
Edital nº 47/2013 que dispõe sobre a remoção de Analistas Judiciários Especiais 
– AJ – Contador e, na página 13, publicado o Edital nº 48/2013, que dispõe sobre 
a remoção de Analistas Judiciários Especiais – AJ – Escrivão. O primeiro edital 
prevê que estando vago nas Comarcas de Água Doce do Norte, Alegre, Atílio 
Vivacqua, Ecoporanga e Ibitirama o cargo de Analista Judiciário Especial – AJ – 
Contador, poderão requerer os servidores interessados do referido cargo. Os 
pedidos deverão ser enviados exclusivamente de forma eletrônica (on-line), no 
período de 26/08/13 a 29/08/13, de acordo com as orientações constantes no 
anexo 1 do edital publicado. 
O segundo edital prevê que estando vago nas Comarcas de Afonso Cláudio, Água 
Doce do Norte, Alfredo Chaves, Aracruz, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, 
Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Conceição da Barra, Ecoporanga, 
Guarapari, Ibatiba, Itapemirim, Jaguaré, João Neiva, Linhares, Marataízes, 
Marechal Floriano, Mimoso do Sul, Nova Venécia, Pancas, Piúma, Rio Novo do Sul, 
Santa Leopoldina, São Mateus, Serra, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Velha 
e Vitória para o cargo de Analista Judiciário Especial – AJ – Escrivão, poderão 
requerer os servidores interessados do referido cargo. Os pedidos deverão ser 
enviados exclusivamente de forma eletrônica (on-line), no período de 02/09/13 
a 06/09/13, de acordo com as orientações constantes no anexo 1 do edital 
publicado. 
Os servidores que não tiverem interesse nas vagas ofertadas, mas pretendem 
concorrer às vagas remanescentes também deverão enviar os pedidos por meio 
eletrônico (on-line). A lista de antiguidade dos servidores será publicada no 
Diário da justiça do dia 10/09/13 e os inscritos terão os dias 10 e 11/09/13 para 
apresentar as impugnações à lista, que deverão ser protocolizadas na Seção de 
Protocolo deste Egrégio Tribunal de Justiça e remetidas à Seção de Estágio 
Probatório e Movimentação de Servidor. 
Os requerentes deverão comparecer no dia 16 de setembro de 2013, às 10h30, 
no Salão Pleno, no Egrégio Tribunal de Justiça, ocasião em que escolherão, 
seguindo a ordem de antiguidade, a vaga de sua preferência. Na mesma sessão 
serão oferecidas as vagas remanescentes, que serão preenchidas segundo o 
critério de antiguidade dos servidores requerentes. 
 

 
 
 
 



 
INFORMATIVO DO SINDIJUDICIÁRIO - ES – 21/08/2013 

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

 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

O SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO NO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO – SINDIJUDICIÁRIO, convoca todos os seus Sindicalizados, 
conforme Art. 23, § 1º da Carta Estatutária, para participarem da Assembleia 
Geral Extraordinária, a ser realizada em 23/08/13, sexta-feira, às 15 horas em 
primeira chamada, e às 15h30, em segunda chamada, com qualquer 
número de sindicalizados no Auditório do Sindijudiciário, sito na Rua Neves 
Armond, nº 20, Praia do Suá, nesta capital para discutir a seguinte pauta:  
Recomposição da Comissão Eleitoral com eleição de mais dois 

membros, ratificação da composição da Comissão Eleitoral, 

ratificação dos atos da Comissão Eleitoral. 
Será solicitado o abono do ponto dos trabalhadores sindicalizados. O Sindicato 
fará o ressarcimento do combustível e passagem daqueles que vierem do 
Interior do Estado mediante a apresentação de nota fiscal em nome do 
sindicalizado ou canhoto de cupom de passagem. Deverão permanecer nas 
Comarcas, 30% dos servidores por aplicação analógica à Lei de Greve. 
 

SEMINÁRIO SOBRE AS LEIS 234/2002 E 7.854/2004 
 

Em cumprimento à deliberação de Assembleia Geral dos Servidores realizada no 
Mini Auditório do Sindijudiciário no dia 02/08/13, o Sindicato promove na 
próxima sexta-feira (23/08/13) o “Seminário sobre as Leis Complementares 
234/2002 e 7.854/2004”. A programação está no site do Sindijudiciário. 
*Inscrições limitadas - até a quinta-feira (22/08/13) (amanhã) com 
Vanésia, na Diretoria de Política Sindical, no telefone 3357-5029, nos 
horários de 9 às 12 horas e de 13 às 17h30. 
*Será solicitado o abono de ponto para os participantes. 
*Será entregue certificado de participação referente a 7 (sete) horas. 
*As sugestões de alterações propostas pelos servidores para serem 
discutidas no Seminário, deverão ser enviadas até quinta-feira (22/08) 
para os e-mails imprensa@sindjud.org.br e imprensa.sindjud@gmail.com 
devendo mencionar o artigo a que se refere a alteração.  
 

 
*Essa publicação foi autorizada pela Comissão Eleitoral. 
 

“A UNIÃO É A NOSSA MAIOR ARMA” 
A Diretoria 

 

 


