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A construção da
Carreira é coletiva.
Entre nesta luta!

5 de setembro até às 19 horas

O Questionário está disponível na
página do SINTRAJUSC.
As propostas que chegarem até o
dia 5 de setembro farão parte do
Caderno de Propostas que será
entregue aos inscritos cinco dias
antes do Seminário Estadual,
marcado para o dia 13 de setembro. Todos os questionários
enviados pelos servidores e as
propostas apresentadas nas
diferentes regiões serão levadas
ao Seminário Estadual.

Anote na agenda

Prazo para envio dos
Questionários:

Agora é a vez de Florianópolis!
Seminário Regional será
no dia 4 de setembro no TRT

Servidor na Grande Florianópolis

Dê a sua opinião!

Venha discutir Carreira, Redução
da Jornada de Trabalho e Saúde
Servidores do Judiciário de todo o país estão
participando de Encontros e Seminários para
debater propostas para o Plano de Carreira da
categoria. As propostas serão levadas para os
debates nacionais, como a Reunião Ampliada da
Fenajufe, nos dias 30 e 31 de agosto, e o 2º
Encontro Nacional sobre Plano de Carreira,
previsto para novembro deste ano. O
SINTRAJUSC já realizou cinco Seminários
Regionais.

Na Grande Florianópolis o
Seminário Regional sobre Carreira,
Redução de Jornada de Trabalho e
Saúde será no dia 4 setembro, quintafeira, das 18h às 20h, na Sala de
Sessões do Pleno do TRT (térreo).
O debate terá a participação de coordenadores
do SINTRAJUSC, da servidora federal Vânia
Helena Gonçalves, do Grupo de Carreira da
Federação de Sindicatos de Trabalhadores das

Universidades Brasileiras (Fasubra), e do médico
do trabalho Roberto Ruiz.
Ruiz, que fala sobre doenças do trabalho, fez
residência médica em medicina interna,
especialização em medicina do trabalho e
mestrado na área de medicina preventiva e social
(UNICAMP), com publicações na área. Atuou
como consultor na área de saúde do trabalhador
em várias organizações e como coordenador
estadual em Saúde do Trabalhador junto à
Secretaria de Estado da Saúde. Atualmente é
perito do INSS e perito da Justiça do Trabalho.
O SINTRAJUSC convida os servidores do TRT,
TRE e da Justiça Federal na Grande Florianópolis
a participar do Seminário. Serão discutidos temas
fundamentais como Cargos, Progressão
Funcional, Promoção, Jornada de trabalho,
Ascensão Funcional, Terceirização e FCs.

Leia mais em
www.sintrajusc.org.br
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O Questionário está disponível na página do
Sindicato. Confira os assuntos sobre os quais
você pode se manifestar:
Cargo - Deve ser único, variando apenas as Classes
(escolaridade, experiência, responsabilidade)? Ou devem
ser mantidas as carreiras de Auxiliar Judiciário, Técnico
Judiciário e Analista Judiciário?
Progressão funcional (movimentação do servidor de um
padrão para o seguinte, com avaliação formal de
desempenho) - Como deve ser a avaliação de
desempenho? Deve mudar? Como?
Promoção (movimentação do servidor do último padrão
de uma classe para o primeiro padrão da classe seguinte,
com avaliação formal do desempenho e participação em
curso de aperfeiçoamento, ação ou programa de
capacitação) - Como devem ser os cursos de
aperfeiçoamento e programas de capacitação? Devem
mudar? Como?
Jornada de trabalho - Deve ser mantida? Por quê? Deve
ser reduzida para seis horas? Por quê?
Ascensão Funcional (depende de mudança na
Constituição, que prevê ingresso no serviço público
apenas mediante concurso público) - A forma atual,
somente por concurso público, deve ser mantida? Por
quê? Deve mudar para reservar uma parte das vagas para
preenchimento por concurso interno?
As FCs devem continuar existindo? Quais devem ser
os critérios para sua ocupação?

