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SISEJUFE CONVOCA
ASSEMBLEIA GERAL
diante da intransigência da Presidência do TRE/RJ
O Sisejufe convoca as servidoras e servidores para a Assembleia Geral que será realizada
na próxima terça-feira (06/02), a partir das 18
horas, na sede do sindicato. O chamado atende
à solicitação de inúmeros servidores da Justiça
Eleitoral, diante da intransigência adotada pela
Presidência do TRE/RJ e desconsideração aos
servidores do quadro, que têm sido prejudicados de sobremaneira nas condições de trabalho
e vêm sofrendo os impactos das medidas diretamente em suas vidas. Desde o início da atual
gestão, o total desrespeito vem manifestado inclusive em comunicados internos, assim como
nos seguidos atos editados pela Administração.

Confira a pauta da Assembleia:
• Impactos do projeto de redimensionamento
da força de trabalho no TRE/RJ na vida no trabalho e na vida dos servidores da JE (Aviso GP
n.° 01/2018 e suas consequências);
• Desrespeito ao feriado do recesso forense e a
comunicação do plantão em prazo não razoável;
• Precarização das condições de trabalho diante
do acréscimo de demanda no atendimento ao
público e da falta de estrutura para atender a
esse aumento;

• Fechamento dos postos de atendimento criados pelo projeto de rezoneamento;
• Convocações extraordinárias de servidores
para as Centrais de Atendimento ao Eleitor
(observância da necessária antecedência e dos
impactos sobre as atividades do cartório de origem);
• Processo seletivo para lotação de servidores
na sede do TRE/RJ (necessário respeito à transparência e impessoalidade);
• Critérios para remoções compulsórias e respeito aos direitos dos servidores (ajuda de custo, licença trânsito etc);
• Paralisação parcial ou total das atividades em
decorrência do desrespeito aos servidores e da
intransigência da atual gestão do TRE/RJ;
• Perseguição da Administração do TRE/RJ aos
diretores do Sisejufe e as tentativas de jogar os
servidores contra o sindicato;
• Ações contra a Reforma da Previdência; e
• Demais temas relacionados aos interesses da
categoria.

ASSEMBLEIA GERAL

DIA 6/2, ÀS 18 HORAS, NO SISEJUFE
Av. Presidente Vargas, 509/11º andar – Centro/RJ

