
3 de setembro de 2008

CONFIRA!

O site do Sindjus está de

cara nova, mais bonito

e com o conteúdo mais

acessível. Veja em

www.sindjusdf.org.br

Atualização das atribuições:
o Sindjus promoverá oficinas para
realizar essa atualização, sob a
coordenação de um especialista.
Desenvolvimento na carreira:
essa questão, estreitamente ligada
às atribuições, será definida depois
das oficinas, pois elas reunirão
informações sobre responsabilida-
de e complexidade das tarefas.
Ocupação de funções comissio-
nadas: necessidade de um proces-
so seletivo simplificado, com critéri-
os definidos, fundamentação técni-
ca, lisura e transparência; amplia-
ção do percentual de servidores
efetivos em cargos em comissão.
Aprimoramento do Adicional de
Qualificação: criação de um adici-
onal pelo desempenho periódico do
servidor a cada cinco anos; desvin-
culação dos cursos aos cargos dos
servidores/FC; aumento dos percen-
tuais do AQ, na seguinte proporção:
• Ações de treinamento – até 9%
• Graduação – até 10%
• Curso de Pós-Graduação

(especialização) – 12%

Até o final de novembro o Plano de Car-
reira do Poder Judiciário e MPU estará defi-
nido. O tema foi destaque nas discussões da
reunião da Fenajufe nos dias 30 e 31 de
agosto. Uma comissão formada por servido-
res defendeu as propostas de Brasília, com o
apoio dos coordenadores do Sindjus (Rober-
to Policarpo, Sheila Tinoco, Cledo Oliveira,
Jailton Mangueira e Eliane Alves).

Durante todo o mês de agosto o Sindi-
cato realizou uma série de debates com os
servidores, para tratar do novo Plano de
Carreira. Foram formados grupos de traba-
lho em cada órgão, e na reunião desses
grupos, no dia 27 de agosto, foi eleita a
comissão de servidores. As propostas foram
analisadas e consolidadas num conjunto
de onze pontos de consenso, que vão des-
de a definição das atribuições dos cargos
em lei até a melhoria da remuneração.
Veja a lista completa no nosso site:
www.sindjusdf.org.br.

Na avaliação do coordenador geral do
Sindjus, Roberto Policarpo, os debates fo-
ram produtivos e positivos: “As bases do
Plano de Carreira foram lançadas. Agora
vamos lapidar as propostas, num amplo
processo democrático.” Os servidores que
ainda não participaram podem enviar pro-
postas e sugestões para o email
planodecarreira@sindjusdf.org.br.

CONHEÇA AS PROPOSTAS
Os principais pontos discutidos pelos Grupos de Trabalho foram:

• Curso de Mestrado – 20%
• Curso de Doutorado – 30%
* (A segunda graduação poderá

fazer jus aos 10%)

Política salarial/atualização da
remuneração: necessidade de
superposição entre os cargos;
gratificação sobre o maior venci-
mento (mudança para Gratificação
Judiciária/Ministerial); equiparação
salarial com carreiras de funções
semelhantes.

Até o final de novembro
teremos uma proposta
de Plano de Carreira

Contagem
regressiva

• 8 e 9 de outubro – Seminário
Nacional.
• 29 e 30 de novembro – Reunião
deliberativa ampliada; formação
de um grupo de trabalho nacional
sobre Plano de Carreira, com sete
titulares e cinco suplentes. Rober-
to Policarpo (titular), Sheila Tino-
co e Jailton Mangueira (suplentes)
defenderão as reivindicações dos
servidores do DF.

PRÓXIMOS PASSOS



 O Sindjus quer oferecer um

atendimento exclusivo, diferenciado

e completo ao associado. Por isso, contamos

com os servidores para responder à Pesquisa

Sindjus 2008. Vamos organizar nossas informações

em setores específicos. Queremos saber quantos

auxiliares, analistas e técnicos formam o nosso qua-

dro de associados, qual é o seu perfil, como é a sua

família, quais são os seus hobbies, entre outras infor-

mações. Assim, poderemos direcionar nossas ações

ao encontro dos anseios dos associados -- e, ao mes-

mo tempo, economizar tempo e recursos. O Sindjus

trabalha para atender você cada vez melhor.

Ajude-nos a construir essa relação de

amizade! www.sindjusdf.org.br
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BOLETIM SEMANAL DO SINDJUS• 3/09/2008

O jornal Parada Cultural começou a circular esta
semana. São sete mil exemplares distribuídos em todas
as paradas de ônibus da W3 Norte. Ali também funcio-
nam as bibliotecas populares T-Bone, um belo e inusita-
do projeto que empresta por dia mais de mil livros. O
Sindjus patrocina o jornal e participa com uma página
em cada edição. “Para nós é alegria ocupar esse espa-
ço”, afirma o coordenador-geral do Sindicato, Roberto
Policarpo. O jornal também será distribuído nos eventos
culturais da ONG T-Bone. Ele foi criado para oferecer
outra opção de leitura durante a espera pelo ônibus --
e, o mais importante, para incentivar o hábito de ler.

Há 60 anos, em 10 de dezembro de 1948, a ONU proclamou a Decla-

ração Universal dos Direitos do Homem. Foi um marco na defesa das

liberdades individuais. Para comemorar esse aniversário, o TST realiza na

próxima semana o seminário 60 anos da Declaração Universal dos Direi-

tos Humanos. Mesmo antes de começar, o evento já é um sucesso de

público; profissionais e estudantes de todo o país, em várias áreas do

conhecimento, já preencheram um grande número de inscrições.

Os temas das palestras e painéis são: desafios e perspectivas dos

direitos humanos; princípio da dignidade da pessoa humana; sistema de

repressão de crimes contra a humanidade; normas internacionais do tra-

balho e direitos fundamentais do ser humano; limites da negociação cole-

tiva na Constituição Federal; trabalho escravo, infantil e indígena; combate

à criminalidade sob a ótica dos direitos humanos; a Justiça do Brasil frente

aos direitos humanos: universalidade e ambigüidades.

O seminário vai de 9 a 12 de setembro, é gratuito e aberto a todos.

Inscrições no site http://direitoshumanos60anos.wordpress.com

O Sindjus vai promover entre os dias 11 e 12 de outubro o 1°
Circuito de Vôlei de Praia, para todos os servidores do Judiciário e
MPU e seus dependentes, a partir de 14 anos. A dupla vencedora
ganhará R$ 500,00; a segunda colocada, R$ 300,00; a terceira; R$
200,00. As inscrições estão abertas a partir de 10 de setembro no
site do Sindjus (www.sindjusdf.org)."Temos a intenção de transfor-
mar esse evento em uma tradição. Queremos também descobrir
novos talentos para o esporte”, explica o diretor de Comunica-
ção, Cultura e Lazer do Sindjus, Orlando Nôleto. Orlando diz
ainda que o Campeonato de Futebol Society não será realizado
nesse segundo semestre de 2008, por causa da olimpíada que
será promovida em 2009. "A olimpíada contemplará várias moda-
lidades e uma delas será o futebol, nas categorias principal e
veterana", afirma. Para mais informações, ligue: 9117-6321.

Quem
somos

nós?

Eliane Alves e Roberto Policarpo, dirigentes do Sind-jus, levaram à Justiça Federal uma série de reivindica-ções para melhoria das condições de trabalho, em reu-
nião no último dia 25 de agosto. O encontro contou coma participação do diretor do Foro da Seção Judiciária doDF,  Marcos Augusto, que prometeu dar encaminhamen-

tos às questões. “O Sindicato acompanhará o andamen-
to das negociações e marcará, em breve, outra reuniãocom o diretor do Foro”, afirmou a coordenadora de For-mação e Relações Sindicais do Sindjus, Eliane Alves.Os pontos reivindicados foram: permanência das Fun-ções em Comissão (FCs) que eram destinadas aos Ofici-ais de Justiça no quadro de  funções da  Justiça Federal

do DF; bolsas de estudos custeadas pela UniversidadeCoorporativa do TRF 1ª Região; estacionamento para osservidores da Justiça Federal; estabelecimento de  Pro-grama de Saúde Ocupacional para os servidores, com ins-tituição de exames preventivos periódicos custeados peloPro Social; e pagamento do retroativo de Quintos.

JF: POR MELHORESCONDIÇÕES TRABALHO

Circuito de Vôlei de Praia

Parada Cultural
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