
 
INFORMATIVO DO SINDIJUDICIÁRIO - ES – 27/02/2015 

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

 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 
 

O SINDIJUDICIÁRIO/ES convoca todos os seus sindicalizados, 
conforme artigo 23, § 1.º da Carta Estatutária, para participarem da 
Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 04/03/2015, 
quarta-feira, às 9 horas em primeira chamada e às 9h30 em segunda 
chamada, com qualquer número de sindicalizados, no Auditório da 
Corregedoria Geral da Justiça, situado na Avenida João Batista Parra, n.º 
320 – Enseada do Suá, Vitória/ES, para discutir a seguinte pauta: 
 
- Aprovação do Regime Interno do XI Conjud; 
- Formação da Comissão Organizativa do Congresso.  
 
Outros pontos de natureza deliberativa não poderão ser incluídos e 
discutidos na referida Assembleia, apenas os de natureza informativa. 
 
OBS.: Será solicitado o abono de ponto. O Sindicato informa que 
haverá o ressarcimento de combustível e passagem dos servidores 
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. 

 
 

INSCRIÇÕES PARA O XI CONJUD VÃO ATÉ O DIA 6 
DE MARÇO 

 
A Diretoria do Sindijudiciário decidiu prorrogar as inscrições para o XI 
Conjud (Congresso dos Servidores do Judiciário) até o dia 6 de março. O 
evento será realizado entre os dias 19 e 22 de março, no Hotel 
Flamboyant, em Guarapari.  



 
 
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. 
 
No dia 21, será realizada uma assembleia de alteração do estatuto, 
aberta a participação de todos os servidores sindicalizados. 
 
No dia 22, ocorrerá a Plenária de Encerramento com sorteio de brindes.  

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

 

A DIRETORIA 
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