
 
INFORMATIVO DO SINDIJUDICIÁRIO - ES – 21/06/2017 

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

 

 

Nomeação de servidores (as) 

Por força do mandado de segurança nº 0004029-95.2003.8.08.0000, impetrado pelo SINDIJUDICIÁRIO, foram nomeados 

hoje (dia 21/06/2017) novos Analistas Judiciários, função Oficial de Justiça Avaliador e Comissário da Infância e Juventude. 

O SINDIJUDICIÁRIO parabeniza os novos servidores, desde já os convida para ingressar em nossas lutas. 

Segue o link com a relação dos nomeados: (Click aqui). 

 

 

Apresentação de declaração de bens e valores 

Aos servidores que não enviaram sua declaração de bens e valores ao Tribunal de Justiça no prazo determinado, 

informamos que foi publicado (no diário da justiça desta data 21/06/2017) convocação para que o façam nos próximos dias 

22 (quinta-feira) e 23 (sexta-feira), sob pena de aplicação de sanções legais.  

A listagem pode ser consultada junto ao link: (Click aqui). 

 

 

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 a ser realizada no dia 23/06/2017, sexta-feira às 09h em primeira chamada, com quórum qualificado e 

às 09h30min, 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, 29.050-950, para 

deliberação do seguinte ponto de pauta: 

  

- Discussão e deliberações sobre as CAMs, os cargos de Comissários da Infância e Juventude, Assistentes Sociais 

e Psicólogos e o enquadramento destes na minuta final do TJES quanto à implementação das Resoluções 219 e 

243 do CNJ.  

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.  

OBS: Foi requerido o abono de ponto junto à Administração, bem como será efetuado o ressarcimento de despesas. 

Publicação no e-Diário: (Click aqui). 

 

A DIRETORIA REPRESENTA A CATEGORIA, MAS NÃO A SUBSTITUI. 

PARTICIPE. 

Vitória (ES), 21 de junho de 2017. 

 

A DIRETORIA 

https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php/component/ediario/?view=contents&layout=fulltext&data=20170614&idorgao=766&catid=47
https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php/component/ediario/518355?view=content
https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php/component/ediario/?view=contents&layout=fulltext&data=20170619&idorgao=926&catid=36

