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

 

 

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
NESTA SEXTA-FEIRA (31) 

 
 
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, artigo 23, caput e § 1.º e 
artigo 26, para a Assembleia Geral Extraordinária que se realizará, em primeira chamada, 
às 9h com quórum qualificado e às 9h30min com qualquer número de sindicalizados, no 
dia 31 de maio de 2019, sexta-feira, no Auditório do Edifício Victória Office Tower, andar 
Mezanino, situado na Avenida Américo Buaiz, nº 501 - Enseada do Suá, Vitória, ES, CEP 
29.050-911, para deliberação do seguinte ponto de pauta: 
 

1) Análise, discussões e deliberações sobre a revisão do Plano de Cargos e Salários. 
 

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 artigo 23, caput do Estatuto. 
 
Outros pontos de natureza deliberativa não poderão ser incluídos e discutidos na referida  
Assembleia, apenas os de natureza informativa. 
Vitória (ES), 27 de maio de 2019. 
 
 
INFORMATIVO 
Servidores e magistrados do Poder Judiciário do Espírito Santo têm até esta sexta-feira, 
(31/05) para apresentar suas declarações de bens e valores pelo Sistema Eletrônico de 
Declaração de Bens e Valores. 
Veja aqui o caminho que o servidor deve seguir para encaminhar as declarações de Bens e 
Valores, segundo informativo do próprio Tribunal de Justiça (clique aqui). 
 
RECADASTRAMENTO PJES 
Fique atento ao período diferenciado para recadastramento. Magistrados e Servidores 
(Ativos), Estagiários, Juízes leigos, Militares da Reserva remunerada lotados no Poder 
Judiciário: 02/05 a 02/06 de 2019. Para Magistrados e Servidores inativos: 03/06 a 03/07 
de 2019. 
 

 
 

 
Por todos os nossos direitos.  

A Diretoria 

http://www.sindjud.com.br/images/ckfiles/files/ENVIO%20DO%20IMPOSTO%20DE%20RENDA%20PARA%20O%20TJ.pdf

