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INSCRIÇÕES PARA
ENCONTRO DE DELEGADOS
ENCERRAM-SE DIA 10/10

Atenção, Servidor

tuto do Sindicato, feita dentro do Encontro de
Delegados, a fim de possibilitar que sindicaEste ano, o Encontro de Delegados do SER- lizados de todas as comarcas tenham acesso
JUSMIG, ganhará novo formato. Ele será re- aos números e às decisões.
alizado em dois dias: 17 e 18 de novembro,
no Dayrell Hotel & Centro de Convenções, INSCRIÇÕES:
em BH.
Os Servidores interessados em participar do
Encontro na condição de Delegados, portanto,
Embora mais curto, o novo formato não im- usufruindo dos mesmos direitos que todos os
pedirá a discussão ampla em torno de assun- demais delegados (hospedagem e alimentação),
tos de extrema importância para os Servido- têm duas formas de agir:
res. Os temas serão: A Resolução 219 do CNJ
e suas consequências para a Justiça de 1º Pessoalmente: Preencher, na sede do SindiGrau; Os impactos das Reformas Trabalhista cato (Rua dos Guajajaras, 1984, Barro Preto),
e Previdenciária
até às 17h30 do dia
na vida dos Servi10/10, a ficha que
dores do Judiciáfoi enviada pelos
rio.
Correios para o endereço residencial
Também a transconstante do banco
parência na presde dados do SERtação de contas
JUSMIG de cada
do SERJUSMIG
servidor de BH;
permanecerá total, e por isso, se
Virtual: Imprimir,
mantém, conforpreencher, assinar
me determina o
e devolver a ficha
artigo 10 do Estade inscrição pelo

e-mail:
manhã, almoço e jantar do hotel só será serencontrodedelegados@serjusmig.org.br, até vido aos delegados/hóspedes.
às 17h30 do dia 10/10.
É obrigatória a inscrição prévia para assistir
O servidor que eventualmente não tenha re- de forma avulsa às palestras, em virtude da
cebido a ficha de inscrição pelo correio, pode capacidade do auditório e também para cálculo correto do material a ser distribuído aos
solicitá-la pelo email acima.
participantes.
A programação se inicia às 14hs do dia 17
e tem término previsto para as 18h do dia
18. Para participar como delegado o servidor
obrigatoriamente terá permanecer durante
toda a programação do evento, sujeitando-se
aos horários de início e término, sob pena de
ter reembolsar ao SERJUSMIG as despesas
contraídas junto ao hotel para sua participação.
INSCRIÇÃO AVULSA PARA AGE
OU PARA ASSISTIR A PALESTRAS
Como participar SOMENTE da AGE?
A AGE para prestação de contas do SERJUSMIG referentes aos períodos de outubro de
2016 a setembro de 2017 será às 09h do dia
18/11 e acontecerá em auditório dentro do
Dayrell Hotel.
Durante a mesma, será franqueada a entrada e a participação de qualquer sindicalizado
no espaço. É obrigatória a inscrição prévia
em virtude da necessidade de se observar
capacidade máxima do auditório e apurar
previamente tratar-se de servidor filiado,
para fins de expedição de crachá de votação
na AGE. Boletim e a ficha de inscrição específica para a AGE serão veiculados mais próximos da data.
Deseja assistir SOMENTE às palestras?
Também é permitido que os Servidores que
não queiram participar de toda a programação, mas sim optar por assistir apenas a determinadas palestras, o façam. Mas o café da

Em ambos os casos (assistir a palestras ou
apenas à AGE), a ficha a ser preenchida é específica e serão fornecidas mais próximas à
data do Encontro e da AGE.
Os colegas de BH que se inscreverem para
disputar as vagas de sorteio para participação como delegados e não se classificarem
dentro do número disponibilizado, serão
contatados posteriormente pelo Sindicato
para reiterar possibilidade de inscrição avulsa.

REGRAS PARA PARTICIPAÇÃO
PARTICIPAÇÃO COMO DELEGADO
O Servidor deverá preencher a ficha
de inscrição que foi enviada pelos Correios, ou solicitá-la na sede do SERJUSMIG, ou até mesmo via e-mail:
encontrodedelegados@serjusmig.org.br
Prazo máximo para inscrição: 17h30
do dia 10/10.
PARTICIPAÇÃO AVULSA
EM PALESTRAS OU AGE
O Servidor deve preencher a ficha de
inscrição avulsa. Essa ficha será disponibilizada em data mais próxima à do
Encontro, através do email:
encontrodedelegados@serjusmig.org.br
A devolução da ficha de inscrição preenchida, pode ser feita pessoalmente
na sede do SERJUSMIG, ou pelo email
acima.

