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PRÓXIMO SÁBADO É DIA DE REUNIÃO
AMPLIADA CONJUNTA AGE! PARTICIPE!
Nesse sábado, 14/7, serão realizadas uma Reunião
Ampliada e uma AGE. A reunião, que contará com a participação de dirigentes e das bases de representação do
SERJUSMIG, SINJUS e SINDOJUS, iniciará às 9h. Ao término desta, o SERJUSMIG realizará uma AGE, seguindo
todos os procedimentos legais, com as devidas convocações, uma às 9h e outra às 9h30. Ambas acontecerão na Associação Médica de Minas Gerais - “Teatro
Oromar”, localizada na Av. João Pinheiro, 161 - Centro.
A reunião ampliada conjunta com o SINJUS e o SINDOJUS, tratará sobre a Campanha Salarial Unificada da Categoria. Em meio à sua realização serão feitas as duas
chamadas da AGE do SERJUSMIG, sendo que esta ocorrerá tão logo a reunião ampliada termine, o que deve
ocorrer no máximo até às 11h, podendo ocorrer antes.
É importante que todos estejam presentes desde
o início (9hs) e não somente na AGE, porque a pauta
unificada, discutida na reunião ampliada, será submetida a votação pela AGE do SERJUSMIG, juntamente
com outros itens da pauta específica da 1ª Instância.

A intenção da direção das três entidades é discutir
e submeter à avaliação dos Servidores a pauta elaborada conjuntamente pelos dirigentes. Uma vez
aprovada, ela será negociada com o TJMG e norteará as ações das entidades em defesa de seu acatamento. O mesmo ocorrerá em relação à pauta específica da 1ª Instância. Portanto, Servidor, participe!
AGE
Ao término da Reunião Ampliada, a AGE do SERJUSMIG
será retomada com a votação dos itens a seguir, devendo
os servidores da 1ª Instância aprovarem ou rejeitarem:
1) Campanha Salarial Unificada: SERJUSMIG, SIN-

JUS e SINDOJUS, com a pauta aprovada na reunião ampliada da manhã de 14/07/2018 (leia
descrição completa no site do SERJUSMIG).

2) Pauta específica da 1ª Instância, independentemente da pauta unificada constante do item 1: equiparar
os valores pagos aos assessores de magistrados da 1ª
instância (cargo em comissão ou função de confiança)
aos estabelecidos para os que assessoram os desembargadores; posse dos concursados do edital 01/2017;
realização urgente do concurso público para os cargos
de assistente social e psicólogo; criação do cargo de
administrador do fórum ou instituição da gratificação pelo exercício desta função; publicação de quadro
da pontuação referente à aplicabilidade dos cursos
(títulos) em processo de promoção vertical; distribuição equânime do orçamento destinado à promoção
vertical, entre todos os cargos, quadros e instâncias e
unificação das carreiras das duas instâncias, conforme estabelecido no art. 22 da Resolução 219 do CNJ.
Exerça seu direito a voz e voto!
O Sindicato organiza a luta, mas como ela se
dará, é você quem decide!

REUNIÃO AMPLIADA E AGE
PRÓXIMO SÁBADO, 14/7
Local: Associação Médica de Minas Gerais
Horário: 9h - 1ª convocação
9h30 - 2ª convocação
End.: Av. João Pinheiro, 161, Centro, BH
Inscrições e informações sobre reembolso: (31) 3025-3507, com Rosilene

