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Carta para
deputados
está disponível
no site.
Acesse e envie
solicitação de apoio
ao PCS

7º Congrejufe

Prorrogado prazo de
entrega de teses

A

Diretoria da Fenajufe resolveu ampliar o prazo
final de entrega de teses e fica estabelecida a
data de 12 de fevereiro de 2010, para que
os materiais sejam inscritos, em atendimento a inúmeros
pedidos de delegados e observadores do Congresso. A
entidade, no entanto, lembra aos dirigentes sindicais que
participarão do 7º Congresso da Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e MPU
que é de fundamental importância seguir os novos prazos indicados. Lembrem-se de seguir os critérios :
1.Discorrer sobre o temário do Congresso [conjuntura nacional e internacional e a revisão salarial]
2.Utilização de no máximo 20 laudas
3.Texto em formato ODT ou Doc
4.Fonte Times New Roman, corpo 12
5.Títulos em negrito, corpo 20, em caixa alta
6.Subtítulos em negrito, corpo 16
7.Todos os parágrafos devem ser numerados, com
recuo de 1,5cm
8.O espaçamento entre linhas deve ser simples
A Fenajufe adverte que não aceitará textos que não
estiverem de acordo com os padrões estabelecidos.
Os delegados ou observadores que quiserem se
inscrever fora do prazo terá que arcar comas despesas
de reprodução e distribuição das teses no Congresso.

Inscrições de delegados do 7º Congrejufe termina no
dia 1º de março.
O Sintrajusc orienta ainda, sobre as datas de entrega
dos resumos de teses a serem postados no
sintrajusc.org.br, conforme orientado no boletim 885,
envio de teses ao sindicato, até dia 5 de fevereiro, e
sobre Assembleia Geral, dia 10 de Fevereiro, às 13h,
na rampa do TRT.
O CALENDÁRIO DO 7º CONGREJUFE:
22/01/10 - Prazo final para as entidades enviarem o comprovante do pagamento da 2ª parcela da inscrição, no valor de
R$3.000,00 [três mil reais] por participante.
25/1 a 12/2/10 – Período de inscrição e disponibilização, na
página, das teses da categoria, observando os critérios e
formato divulgados pela Fenajufe.
22/02/10 - Prazo final para as entidades enviarem o comprovante do pagamento da 3ª parcela da inscrição, no valor de
R$3.000,00 [três mil reais] por participante..
Até 27/02/10 - Prazo final para os sindicatos realizarem a
Assembléia Geral que elegerá os delegados[as], observadores
[as] e suplentes do 7º Congrejufe.
Até 1º/03/10 - Prazo final para as entidades realizarem a
inscrição dos participantes do 7º Congrejufe, conforme
indicado no Informa Especial 7º Congrejufe.

27 a 31/03/10
7º Congrejufe.
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