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

 
 

VALORIZAÇÃO DE VALORIZAÇÃO DE VALORIZAÇÃO DE VALORIZAÇÃO DE AAAAUXILIARES JUDICIÁRIOSUXILIARES JUDICIÁRIOSUXILIARES JUDICIÁRIOSUXILIARES JUDICIÁRIOS    

Foi aprovado na tarde de ontem, por unanimidade de votos, na Sessão do 
Tribunal Pleno, o projeto de valorização dos Auxiliares Judiciários na 

tabela do Plano de Cargos e Salários do Poder Judiciário estadual. 
Estiveram presentes a Presidente do Sindicato Adda Monteiro Lobato 
Machado e a Diretora de Organização e Planejamento, Gilceia Martins. 

O Desembargador Presidente, Sérgio Bizotto Pessoa de Mendonça, 
prometeu encaminhar ainda hoje o referido projeto para a Assembleia 
Legislativa. 

Essa é uma luta histórica. O Sindicato fez um requerimento para 
valorização dos Auxiliares Judiciários, então Agentes de Serviço, que 
haviam sido prejudicados desde a primeira versão do Plano de Cargos e 
Salários, e essa disparidade histórica está sendo corrigida agora. 

ASSEMBLEIA GERAL NA PRÓXIMA TERÇAASSEMBLEIA GERAL NA PRÓXIMA TERÇAASSEMBLEIA GERAL NA PRÓXIMA TERÇAASSEMBLEIA GERAL NA PRÓXIMA TERÇA----FEIRAFEIRAFEIRAFEIRA 

O Sindijudiciário convoca todos os servidores sindicalizados a 
participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 
01/07/14, terça-feira, às 9 horas em primeira chamada, e às 9h30 em 

segunda chamada, com qualquer número de sindicalizados, no Auditório da 

Corregedoria Geral de Justiça, sito na Avenida João Baptista Parra, nº 320, 

Enseada do Suá, Vitória/ES, para análise do relatório final dos trabalhos da 

Comissão especial para estudo sobre o Plano de Carreiras e de Vencimentos dos 

Servidores Efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo. 

OBS.: 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. 
 

A Diretoria 
 

 

 


