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Boletim do Sindicato dos Trabalhadores no Poder Judiciário Federal de SC - Filiado à FENAJUFE - nº 812 - 07.02.08

A Diretoria-Executiva do Sindicato dos Trabalhadores no Poder Judiciário
Federal no Estado de Santa Catarina - SINTRAJUSC, conforme
estabelecem os artigos 31 a 35 do Estatuto Sindical, CONVOCA o
Congresso Extraordinário do SINTRAJUSC, a realizar-se nos dias 8 e 9
de março de 2008, na cidade de Florianópolis, Santa Catarina, com a
seguinte pauta:
1.Abertura e Aprovação do Regimento
2.Apresentação das Teses
3.Conjuntura
4.Pauta da XIV Plenária Nacional da FENAJUFE
5.Trabalho de Grupos – Alteração Estatutária
6.Plenária Final: Votação novo estatuto; encaminhamentos para a XIV
Plenária da FENAJUFE; eleição dos Delegados para a XIV Plenária
Nacional da FENAJUFE
Eleição de Delegados: Os delegados serão eleitos por local de trabalho,
sendo 01 delegado para cada 10 (dez) servidores (ou fração). Somente os
servidores filiados poderão ser eleitos delegados e suplentes. A eleição
deverá ser registrada em Ata assinada pelos servidores votantes lotados
naquele local de trabalho, devendo ser entregue pelos delegados no
momento do credenciamento.
Os nomes dos delegados e respectivos suplentes deverão ser informados
ao sindicato, via e-mail, até às 18 horas do dia 3 de março do corrente
ano. As teses, com, no máximo, cinco (5) páginas em folha A4, com fonte
Arial 14, deverão ser encaminhadas ao sindicato até às 18 horas do dia 22
de fevereiro do corrente ano.
As teses e os nomes dos delegados devem ser enviados para a conta de
e-mail:
congresso2008@sintrajusc.org.br
Florianópolis, 04 de fevereiro de 2008
Diretoria Executiva do Sintrajusc

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DO CONGRESSO EXTRAORDINÁRIO

DO SINTRAJUSC

O Sindicato publicou na
segunda-feira, dia 4, no jornal A
Notícia, de circulação estadual, o
Edital de Convocação do
Congresso Extraordinário do
SINTRAJUSC, que será realizado
nos dias 8 e 9 de março,  na sede
social do Campeche, com a
seguinte pauta:

1.Abertura e Aprovação do
Regimento
2.Apresentação das Teses
3.Conjuntura
4.Pauta da XIV Plenária Nacional da
FENAJUFE
5.Trabalho de Grupos – Alteração
Estatutária
6.Plenária Final: Votação do novo
estatuto; encaminhamentos para a
XIV Plenária da FENAJUFE;
eleição dos Delegados para a XIV
Plenária Nacional da FENAJUFE

O edital também informa os
critérios e datas para a eleição de
delegados e apresentação de teses.
A primeira edição de 2008 do jornal
O Grito, que circulará na última
semana de fevereiro, irá trazer mais
notícias sobre o Congresso.


