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Convocatória

Assembléia Geral
5 de março de 2008 – 12h
Av. Rio Branco, 243 ( em frente prédio da JF)

Pauta
1) Eleição de delegados(as) para
XIV Plenária Nacional da Fenajufe
2) Campanha pela redução
da jornada para 6 horas
A XIV Plenária Nacional da Federação
Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e Ministério Público da
União (Fenajufe) acontecerá de 28 a 30
de março em Recife (PE). Durante os
três dias, os delegados e observadores
debaterão assuntos de interesse dos
servidores do Judiciário Federal e MPU,
incluindo os temas gerais dos trabalhadores e os específicos da categoria.
A pauta é a seguinte: Regimento interno; Conjuntura; Previdência pública
e complementar; Plano de lutas; Prestação de contas (março de 2007 a janeiro de 2008); Moções.

Além da XIV Plenária Nacional e do IV
Encontro Nacional de Comunicação, a
Fenajufe realizará em Recife o I Encontro Nacional sobre Plano de Carreira,
no dia 28 de março. Com a vitória do
novo Plano de Cargos e Salários, conquistado após uma grande greve em
2006, o desafio dos servidores do Judiciário Federal e MPU é garantir o seu
Plano de Carreira. Por isso, a Federação
realizará o encontro nacional antes da
abertura das atividades da XIV Plenária Nacional, com o objetivo de iniciar
as discussões sobre qual o melhor Plano de Carreira a categoria deve ter.

MAIS NOTÍCIAS? Portal Sisejufe: http://sisejuferj.org.br

O Sisejufe promove o segundo módulo do
Curso de Atualização da Língua Portuguesa
com o professor Waldemar Pedro Antônio
As aulas serão às sextas-feiras, de 8h às 11h
Início dia 7 de março de 2008.
O principal objetivo do curso é atualizar o conhecimento
dos alunos na norma culta da Língua Portuguesa.
Serão discutidos também os programas dos principais
concursos públicos.
As inscrições devem ser feitas pelo endereço eletrônico:
formacao@sisejuferj.org.br.
Para sindicalizados o valor é de R$10; para dependentes,
R$30; para sindicalizados de outras categorias, R$70;
e para os não-sindicalizados, o valor é de R$150.
Curso válido para Adicional de Qualificação

Venha aprender Inglês no Sisejufe
Segundas e quartas-feiras de 9h30min às 11h
Aulas dinâmicas com ênfase em conversação
Primeiro módulo: Básico para iniciantes
Mensalidades reduzidas
Sindicalizados e dependentes diretos
R$30,00
Não sindicalizados: R$100,00
Convidados: R$50,00
Mais informações: www.sisejuferj.org.br
ou pelo telefone: 2215-2443 com Roberto
Local: Sisejufe - av. Pres. Vargas, 509/11º andar – Centro/RJ

3º Sarau Judicial Cool
Sexta-feira – 4 de abril – 19h
no auditório do Sisejufe
av. Presidente Vargas, 509/11º andar

Participe!

