
 
INFORMATIVO DO SINDIJUDICIÁRIO - ES – 26/08/2016 

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

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 da Carta Estatutária, para a Assembleia Geral 
Extraordinária que se realizará no dia 30/08/2016, terça-feira, às 9h em 
primeira chamada, com quórum qualificado e às 9h30min, em segunda 
chamada com qualquer número de sindicalizados, no Auditório do Ed. 
Victoria Office Tower, situado na Avenida Américo Buaiz, n.º 501, andar 
Mezanino, Enseada do Suá, Vitória, ES, para deliberação do seguinte ponto 
de pauta:  
- Mobilização e deliberações sobre as negociações de interesses da 
categoria. 
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, conforme Art. 23, § 1.º do Estatuto. 
 
Outros pontos de natureza deliberativa não poderão ser incluídos e discutidos 
na referida Assembleia, apenas os de natureza informativa. 
 

CAMPANHA DE VACINAÇÃO – FASE FINAL 
 

Segue em fase final a Campanha de Vacinação H1N1 no dia 30/08/2016, a 
partir das 9:30hs no Auditório do Ed. Victoria Office Tower, situado na 
Avenida Américo Buaiz, n.º 501, andar Mezanino, Enseada do Suá, Vitória, 
ES.  
Não perca a oportunidade pois estão disponibilizadas somente o total de 100 
doses. O valor a ser pago pelo sindicalizado é de R$ 30,00 (trinta reais) e 
para dependentes o valor de R$ 100,00 (cem reais). A forma de pagamento 
deverá ser feito no ato à vista em dinheiro. 
 

AVISO IMPORTANTE – PRAZO DE RECADASTRAMENTO DO TJES 
 

O prazo para realização do recadastramento dos magistrados e servidores 
ativos é de 1º a 31 de agosto e dos magistrados e servidores inativos é de 1º 
a 30 de setembro. Da totalidade de 3534 a serem cadastrados estão 
faltantes 502, que equivale a 14,2%. Segue link do comunicado: 
https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php/component/ediario/419717?view=
content  
 

Vitória (ES), 26 de Agosto de 2016. 
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