Informativo do Sindicato dos Servidores das Justiças Federais no Estado do Rio de Janeiro  Ano IX Nº 82  15/07/2009

Profissionais da Tecnologia da Informação organizam-se pela valorização da área

Núcleo da Tecnologia
da Informação realiza
I Encontro Estadual

O Sisejufe vai realizar o
I Encontro Estadual de
Tecnologia da Informação
e Comunicação (TIC) em
2009. O evento será promovido, nos dias 9 e 10
de setembro, pelo recémcriado Núcleo de TIC do
sindicato. A valorização
da área de informática
como setor essencial para
o bom funcionamento da
Justiça Federal e dos profissionais concursados
que atuam na área de informática, a união e organização de todos os profissionais de TI e a criação
de uma gratificação específica para os servidores
que atuam na área da
Justiça Federal, no Tribunal Regional do Trabalho
(TRT) e no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) serão
um dos pontos debatidos
no encontro.
Esta iniciativa vai na direção do debate de carreira que os servidores da
justiça federal já vêm realizando e consolidando
em suas lutas. Em um
momento de ataque à formulação conjunta dos servidores através de seus sin-

dicatos por todo país de um
Plano de Carreira que valorize o servidor do judiciário federal, através de propostas como o dos Diretores Gerais que fazem a
mesa de negociação do
Plano virar um novo e retrógrado PCCS, os servidores trabalhadores na área
de informática percebem a
importância de se organizarem como uma área primordial no justiça atualmente.
Na reunião do dia 25 de
junho, no sindicato, foi
aprovada uma Carta de
Objetivos com a formulação de propostas que ajudam a administração tornar
a informática da Justiça
Federal mais eficiente e
conseguir apoio permanente para questões relevantes
nessa área, como a realização de cursos com a frequência necessária para o
desempenho dessas atividades assim como a realização de concursos regulares para a área. Além disso, compõe o rol de objetivos a formulação de estratégias de combate à terceirização na área de informá-

tica, a promoção do intercâmbio de conhecimento
entre os diversos órgãos de
tecnologia da Justiça Federal e a discussão e proposição de soluções para todas
as questões relativas à área
e ainda à saúde dos trabalhadores.
Dentre as táticas escolhidas está a realização do
Encontro como espaço de
reflexão, formulação e troca entre servidores do Rio

e de outros Estados. Também está na pauta a iniciativa de criar um coletivo nacional de TIC para
fazer parte da estrutura
da Fenajufe. Para esta
articulação nacional,
compondo as lutas dos
trabalhadores e trabalhadoras do Judiciário Federal, a participação na Assembleia Geral do SISEJUFE, onde será discutido o Plano de Carreira é
essencial.

Calendário
16 de julho, 19h, na sede do Sisejufe
Reunião do Núcleo TIC
21 de julho, 19h, na sede do Sisejufe
Assembleia Geral pelo Plano de Carreira
Na sexta-feira, 14 de agosto, pare de
trabalhar por 1 hora em defesa do Plano
de Carreira e pelo reajuste salarial
15 e 16 de agosto, na Fenajufe, em Brasília
Reunião Ampliada da Fenajufe

