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Quarta, 7 de outubro de 2009

ASSEMBLEIAS E ATOS PÚBLICOS SETORIAIS
TRT Lavradio – 12h
JF Rio Branco – 12h
JF Venezuela – 12h
TRF – 13h
TRE Sede – 14h30min
O Sisejufe convoca os
servidores e servidoras do
Judiciário Federal no Rio de
Janeiro a participar das
assembleias/ato em seus locais
de trabalho na quarta-feira, 7 de
outubro. O presidente do STF
Gilmar Mendes marcou reunião
com os presidentes dos tribunais
superiores para esta quarta com
pauta específica do nosso
anteprojeto.A Fenajufe vem
reunindo com representantes
dos tribunais superiores para
alterar os pontos discutidos
na última reunião ampliada e
vai manter a pressão para
que o STF envie o
anteprojeto imediatamente
ao Congresso Nacional. O
Sisejufe vai enviar servidores para
ajudar, em Brasília, na pressão
pelo envio imediato da proposta.
Aqui no Rio, estamos
convocando a todos para manter
a mobilização, que vem
crescendo semana a semana, e
darmos o primeiro passo na
consecução do nosso aumento.
Participe!

CURSO DE GESTÃO PÚBLICA DO SISEJUFE

19, 20 e 21 de outubro
19h às 22h
Auditório do Sisejufe

Inscrições gratuitas para
filiados(as) e a R$ 80 para
não-sindicalizados em
formacao@sisejufe.org.br

Sindicato promove
Curso de Gestão Pública.
Inscreva-se!
A partir da resolução 70/2009
do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) que trata do
Planejamento e Gestão
Estratégica no âmbito do
Poder Judiciário, o Sisejufe
está organizando o Curso de
Gestão Pública, nos dias 19,
20 e 21 de outubro. O curso
vai possibilitar aos
associados(as) um espaço de
informação e de discussão,
sob a ótica dos(as)
servidores(as), dos conceitos
e mecanismos que regem a
Gestão Pública, modelos
adotados e seus insumos, sua
aplicação na Gestão
Institucional e na Gestão de
Pessoas, de forma geral e,
mais particularmente, os que
estão sendo estabelecidas no
Judiciário.

A compreensão do
funcionamento de ferramentas
estruturantes como
Planejamento Estratégico,
Ferramentas de Controle e
Desempenho (mecanismos de
feedback e ajustes),
Planejamento e Orçamento,
permite discutir e formular
alternativas democráticas ao
processo, que estimulem o
investimento na qualificação
dos servidores como parte do
processo de gestão e que evitem
as políticas de competitividade
salarial, assédio moral etc.
Entender o papel do CNJ na
transição e padronização de
modelo de gestão e o impacto
de possíveis desdobramentos na
gestão de pessoas é qualificar a
categoria para o debate e
enfrentamentos necessários
com a gestão dos tribunais.

Durante os atos, o Sisejufe vai distribuir ingressos para a feira Brasil Rural Contemporâneo, na Marina da Glória.

