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20/09 – Quinta-feira  – 19h30min –
Abertura oficial – 20h – O que é um pla-
no de carreira? (Diretrizes gerais)

Painelistas – Milton Canuto (CUT Na-
cional), Henrique Jager (Economista do
Dieese/RJ), Roberto Ponciano (Sisejufe),
Mediação: Neuza Pinto (CUT/RJ)

21/09 – Sexta-feira – 19h30min – Pla-
no de Carreira e Gestão de Pessoal -
Remoções, critérios para FC e CJ, do-
enças profissionais, assédio moral e
sexual, atribuições dos cargos (analis-
tas, técnicos e auxiliares)
Painelistas – Maria da Graça Sousa
(CUT/DF), Carlos Maldonado (UFRJ)
Amarildo Vieira de Oliveira (Coordenador
de Administração de Pessoal no STF) –  Me-

Participe do Seminário sobre Plano de Carreira
e Gestão Democrática de Pessoal

O Seminário sobre Plano de Carrei-
ra e Gestão Democrática de Pessoal
vai discutir um Projeto de Lei que defi-
nirá quais as atribuições de cada cargo
no Judiciário Federal; se os servidores
são de uma carreira única ou não; se
haverá ascensão funcional; se have-
rá critérios para a criação e a ocupa-
ção de FCs e CJs, e a implementação

de jornada de trabalho de 6 horas.
Serão três dias de debates, na sede

do Sisejufe (av. Presidente Vargas, 509/
11º andar), culminando com um relatório
final que apontará o caminho a ser segui-
do pelos servidores do Rio. Este relatório
será encaminhado à Federação Nacional
dos Trabalhadores do Judiciário Federal
e Ministério Público da União (Fenajufe).

diação: José Carlos de Oliveira (Fenajufe)

22/09 – Sábado
9h - Café – 10h - Negociação coletiva
e regulamentação do direito de greve
no serviço público
Painelista – Lúcia Reis (CUT Nacional)
Mediação: David Batista da Silva (Sisejufe)
13h –  almoço – 14h – Qual Plano de
Carreira queremos?
Painelistas – Roberto Ponciano (Sisejufe),
José Carlos de Oliveira (Fenajufe/
Sintrajufe-RS)
Discussão e votação das propostas
apresentadas nas mesas anteriores e
novas propostas – Elaboração do do-
cumento final
17h - Coquetel de encerramento e show
de violão e voz

Programação


