
 
INFORMATIVO DO SINDIJUDICIÁRIO - ES – 06/03/2015 

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

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE TESES E INSCRIÇÕES 
PARA O XI CONJUD SÃO PRORROGADAS  

As inscrições para o XI Conjud (Congresso dos Servidores do Judiciário) e o 
prazo para apresentação de teses para alteração do Estatuto foram 
prorrogadas até o dia 12 de março. A participação no Conjud é aberta aos 
delegados sindicais ou seus suplentes e/ou representantes eleitos em reuniões 
nas comarcas nas quais não houver delegados ou que estes não se 
interessarem em participar (conforme artigo 127 do Estatuto do Sindijudiciário). 
O restante das vagas será preenchida de acordo com a ordem de inscrição, 
respeitada a proporcionalidade de servidores por comarca. O número de vagas 
para o evento é limitado em 200 servidores. 

As inscrições podem ser feitas pelos telefones (27) 3357-5000 e 3357-5029 ou 
pelos e-
mailspolsindical@sindjud.com.br ou politicasindical.sindjud@gmail.com. Faça, 
no site, o download da ficha de inscrição – hhtp://migre.me/oKCBR. 

 

SINDICATO GARANTE TRANSPORTE GRATUITO PARA XI 
CONJUD 

O Sindicato disponibilizará aos congressistas o transporte gratuito para o 
evento - tanto no percurso de ida, quanto de volta -, que será realizado no 
Hotel Flamboyant em Guarapari.  

O transporte sairá de frente da sede Administrativa do Sindicato, na quinta, dia 
19/03, às 13 horas, retornando no domingo, 22, após o encerramento do 
Congresso. 

Para ter direito ao transporte, o servidor devidamente inscrito para o XI Conjud 
deverá contatar previamente o Sindicato pelo telefone 27 3357 5029 (falar com 
Vanésia) e deixar seu nome em listagem para fins de contratação de vans ou 
ônibus, de acordo com a quantidade dos interessados. 
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APROVADOS NOVO REGIMENTO INTERNO E FORMAÇÃO 
DA COMISSÃO ORGANIZATIVA DO XI CONJUD 

Foram aprovados na última Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 4 
de março de 2015, o regimento interno do XI Conjud e a Comissão 
Organizativa do congresso, composta por Mônica Perin Rocha e Moura, Leoni 
Rodrigues Neto, Jussara Rose Pereira e Vanésia Buger Cardoso. O 
Congresso, que será realizado entre os dias 19 a 22 de março, no Hotel 
Flamboyant, em Guarapari, discutirá a reforma estatutária, a situação da 
categoria e suas condições de funcionamento e desenvolvimento, além de 
palestras e debates que abordarão temas de interesse da classe.  

A DIRETORIA 


