LTAS
U
S
N
CO
ICAS ma
D
Í
R
U
J
ste
e! O si

17 de setembro de 2008

t
nico
e no si
Agend amento eletrô
d
.
de agen funcionando
á
t
.br
s
e
já
df.com
s
u
j
d
n
si
www.

Comissão Interdisciplinar
discute Plano de Carreira

Por que
respond
e
questio r ao
nário

DEBATES NO MPU

Em ofício, o diretor geral do STF, Alcides Diniz, informou a criação de uma comissão
interdisciplinar para aprofundar as discussões sobre o Plano de Carreira. Segundo Diniz,
essa comissão, proposta pelos diretores gerais e pelos secretários gerais do CNJ, CSJT e CJF,
além do TJDFT, terá a participação do Sindicato. Policarpo considera a criação dessa comissão e a participação do Sindjus, como representante dos servidores, um passo importante
para a consolidação do Plano de Carreira. “O debate vai ser ampliado e os servidores e as
administrações só têm a ganhar com isso”, ressaltou. Por enquanto, os diretores gerais e
secretários gerais estão recebendo ofícios para indicar representantes para a comissão.

Atenção: já está em seu email um
questionário composto por menos de
dez perguntas que focam as atribuições da nossa carreira. As questões
foram desenvolvidas por um professor
especialista no assunto e será o material-base das oficinas que irão definir
as atribuições dos analistas, técnicos e
auxiliares. Mas, para que essas atribuições estejam à sua altura, precisamos
da sua participação. Conscientes da
importância da sua participação para
o sucesso da nossa carreira, nós vamos
lhe dar três motivos de peso para responder a esse questionário. Confira:

Mais três debates acontecem
nessa semana no MPU par
a a construção do Plano de Carreira.
Os dois primeiros acontecem
hoje na PRR e na
PRDF. No dia 25 será a vez
do MPDFT. Como já foi feit
o na PGR, o seminário vai discutir os temas con
sensuais. Para o coordenad
or de Comunicação, Cultura e Lazer, Valdir
Nunes (MPF), a participaç
ão dos servidores
dará a dimensão que se que
r ao anteprojeto: “O sindic
ato defenderá as
reivindicações e anseios dos
servidores, mas para garant
i-los é preciso o
envolvimento de todos.” A
expectativa é que os projeto
s do MPU e do
Judiciário sejam encaminh
ados ao Congresso rapida
mente.

ário, como prevê o conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, Joaquim Barbosa. O que a primeira vista pode ser considerado positivo, em razão da diminuição do trabalho, poderá se tornar um fator de instabilidade e desvalorização constante, podendo causar perda de remuneração, cargos e muitas gratificações, como
já ocorreu em outras categorias.

DEFINIR QUE CARGO FAZ O QUÊ. Os
analistas, os técnicos e os auxiliares têm
uma função importante na engrenagem
que movimenta o Judiciário e o Ministério Público. No entanto, a falta de um planejamento de atribuições leva um recéma desenvolver o mesmo traPARA PROTEGER A NOSSA CARREIRA. Fo- empossado
ores com mais de dez
servid
que
balho
soe
mos aprovados em concurso público
a. Há também técnicos que
mos servidores de carreira, mas ainda assim anos de carreir
atividades de analistas e muitos
corremos muitos riscos, como o da terceiri- realizam
de função. No entanto, ao reszação, o da informatização e das novas for- desvios
questões, você pode ajudar
mas de solução de conflitos, que podem pro- ponder essas
problemas.
esses
vocar o enxugamento dos quadros do Judici- a resolver

PARA DESENVOLVER NA CARREIRA.
Não é nada produtivo pensar que você começa fazendo uma tarefa e ao longo de
mais de vinte e cinco anos fará a mesma
coisa. Isso é o que ocorre hoje, uma vez
que não há efetivo desenvolvimento na carreira. Por isso, pretendemos criar condições para que os servidores possam, ao
longo do tempo, assumir responsabilidades e funções de maior complexidade. Somente com um levantamento preciso poderemos propor essa distribuição.
Invista na sua carreira, edificando
instrumentos de permanente valorização. Será com a sua contribuição
nesse debate que poderemos assegurar e avançar no que se refere à
sua atividade funcional. Por tudo
isso, abra o seu email e responda ao
questionário. Se você ainda não
recebeu, entre em contato com a
nossa central (3224-9392).
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O Sindjus
quer ser
seu amigo
CONCURSO DE DESENHO

Chegou a hora do seu
filho mostrar seu talento
Então, o que você está espeSeu filho tem habilidade com desenho?
jus. O 1° Concurso Atitude de
rando? Envie os trabalhos dele para o Sind
rtas. O tema estimula o interesse
Desenho Infantil está com inscrições abe
ção da natureza e a melhoria
pelo bem-estar da sociedade: a preserva
o jogar o lixo na lixeira, pedir
do futuro com pequenas atitudes, com
devem ser enviados para o Sinlicença e desejar bom dia. Os desenhos
ício Venâncio V, Salas 108/114,
dicato até o dia 1° de outubro (SDS Edif
de 4 a 11 anos podem particiBrasília-DF. CEP: 70.393-900). Crianças
os desenhos publicados no capar. Os doze primeiros colocados terão
berão prêmios. Consulte o regulendário do Sindicato 2009 e ainda rece
informações.
lamento no nosso site para obter mais

Você será o único beneficiado ao responder a Pesquisa Sindjus 2008. Encontramos algumas falhas nos nossos bancos de
dados, como por exemplo, a quantidade
correta de dependentes dos nossos associados. Isso reflete de forma negativa, porque
com o Dia das Crianças se aproximando,
pretendemos realizar uma grande festa
para os filhos dos associados, mas não há
possibilidades de concretizar nosso objetivo, porque não sabemos quantas crianças
são dependentes dos filiados. Outro problema que enfrentamos é a dificuldade de
acesso ao Cefis e a organização de outros
eventos. Para isso se tornar realidade, só
depende de você.
Poucos associados responderam à pesquisa. Temos quase dez mil filiados e apenas três mil participaram até hoje. Queremos conhecer você e sua família para atendê-los corretamente. Além de concorrer a
uma linda TV de LCD, você também poderá
contar com um Sindicato atuante e atento
às suas necessidades. Para responder à
Pesquisa Sindjus 2008 basta acessar o site

www.sindjusdf.org.br.

Sindjus comemora posse
de servidores do TJDFT
Mais uma conquista do Sindjus: depois de muita luta, a justiça prevaleceu e hoje o Projeto de Lei
33248 é lei. Nas últimas quarta e sexta-feira, a 1ª
Turma do TJDFT, formada por mais de 600 concursados, tomou posse. Isso foi possível também após
o empenho do Sindicato na aprovação do PL
3248/04, que amplia a atuação do TJDFT, com a
criação de novas varas e fóruns. O Sindjus abriu
inúmeras frentes de apoio à aprovação do projeto,
que tramitava desde 2004, pressionando o Congresso e outros órgãos competentes. A aprovação
significa a ampliação da atuação da Justiça do
Distrito Federal e Territórios. “Fizemos uma campanha em prol de um projeto que vai beneficiar toda
a população do Distrito Federal”, ressalta o coordenador-geral do Sindjus, Roberto Policarpo.

Licença-maternid
ade de seis
meses tem que s
er para já

Nesta segunda-feira
(15) o Sindjus envio
u a todos os tribunais e ao MPU ofício
para adoção imediat
a
da
licença-maternidade de seis meses. O
objetivo do Sindicat
o
é
qu
e os órgãos cumpram a Lei 11.770,
aprovada no dia 10
de setembro, que co
às servidoras licença
ncede
-maternidade de 18
0 dias ou prorroga
licenças em gozo na
as
quela data por mais
60 dias. No ofício as
do pelo coordenado
sinar-geral do Sindjus,
Roberto Policarpo,
explícita a necessida
fica
de da aplicação da
Lei: “Em favor das
doras públicas vincu
se
rviladas ao órgão, a pa
rtir de 10 de setemb
de 2008, requer se
ro
ja fixado em 180 dia
s o período de licen
gestante, prorrogand
ça
à
o-se as licenças em
gozo naquela data.”
O Sindjus sempre se
preocupou com a sa
úde das servidoras
gestantes; portanto,
defende a Lei 11.770
e vai lutar para que
seja aplicada o mais
ela
rápido possível no
Judiciário e MPU.

SINDJUS • Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no DF • (61) 3224-9392 • www.sindjusdf.org.br

