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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  

 

O SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – 
SINDIJUDICIÁRIO/ES, com base territorial em todo o Estado, CONVOCA os seus sindicalizados, com 
base no Título I, Capítulo V, Seção III, artigos 21 e 26 c/c 23, 1.ª parte, todos da Carta Estatutária, para 
a Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 28/04/2017, sexta-feira, às 12h em primeira 
chamada, com quórum qualificado e às 12h30min, em segunda chamada com qualquer número de 
sindicalizados, no Auditório II – Augusto Ruschi – andar Pilotis da Assembleia Legislativa, situado na 
Avenida Américo Buaiz, nº 205, Enseada do Suá, Vitória-ES, CEP: 29.050-950, para deliberação 
dos seguintes pontos de pauta: 

  

- Discussões e deliberações sobre a Reforma da Previdência; 

- Discussões e deliberações sobre a Reforma Trabalhista; 

- Discussões e deliberações sobre a postergação de direitos dos servidores (promoções, plantões, 
revisão geral anual). 

  

O presente Edital será afixado nos quadros de aviso da sede do SINDIJUDICIÁRIO/ES, disponibilizado na 

página eletrônica desta Entidade e publicado no Diário da Justiça. 

Outros pontos de natureza deliberativa não poderão ser incluídos e discutidos na referida Assembleia, 
apenas os de natureza informativa. 

  

A DIRETORIA REPRESENTA A CATEGORIA, MAS NÃO A SUBSTITUI. 

PARTICIPE. 

OBS: Foi solicitado o abono de ponto. O Sindicato informa que haverá o ressarcimento de combustível e 
passagem dos sindicalizados que apresentarem nota fiscal ou cupom de passagem em nome do servidor. 
Solicitamos aos que se deslocarem de uma mesma localidade ou região, que o façam em um mesmo 
veículo, evitando assim gastos desnecessários. 

 

SINDIJUDICIÁRIO NÃO FUNCIONARÁ NOS FERIADOS 
  

Por causa dos feriados de Tiradentes na sexta-feira (21) e de Nossa Senhora da Penha, padroeira do 
Espírito Santo, na segunda-feira (24), o Sindicato não terá expediente nestes dias, voltando a funcionar 
normalmente na terça-feira (25). 

 

Vitória (ES), 20 de abril de 2017. 

  

A Diretoria 


