Ofício Circular nº 006/2022secp
Brasília, 15 de janeiro de 2022.
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Aos Sindicatos Filiados

Assunto: informa ajustes no 6º Contec: ampliação da participação; formato
(videoconferência); realização (29 de janeiro) e programação.

Prezados(as) Dirigentes Sindicais,

Em virtude do recrudescimento da contaminação pelos Novo Coronavírus e
Influenza, diante das previsões de especialistas de que poderá haver colapso do sistema
de saúde em todo o Brasil, devido ao crescimento rápido e exponencial de contaminação
pela Covid-19, considerando a necessidade de a Fenajufe manter a coerência ao
requerer do CNJ e CNMP o trabalho remoto para preservar a saúde de seus
servidores(as), considerando que a Federação deve zelar pela preservação da saúde de
seus funcionários(as), coordenadores(as) e representantes de sindicatos, considerando
os constantes cancelamentos de voos que estão ocorrendo em todo país, a Comissão
Organizadora do 6º Contec, com o aval da Diretoria Executiva, resolveu modificar
o formato do Encontro de Técnicos para ocorrer por videoconferência, a ser
realizado no sábado, dia 29 de janeiro de 2022, com a seguinte programação:
09h – Abertura pela Comissão Organizadora do Contec
✓ Engelberg Belém – Coordenador Jurídico e Parlamentar
✓ Fernando Freitas – Coordenador de Administração e Finanças
✓ Leopoldo Donizete de Lima – Coordenador Jurídico e Parlamentar
✓ Lucena Pacheco Martins – Coordenadora de Imprensa e Comunicação

9h20 – Mesa 1
Panorama do trabalho desenvolvido no grupo responsável pela discussão do
NS para técnico no Fórum de Carreira do CNJ e
✓ Roberto Policarpo Fagundes – representante da Fenajufe no Fórum de
Carreira do CNJ
Porque é necessário (e como fazer) a valorização do Cargo de Técnico
Judiciário: Desafio Intergeracional (como garantir a captação e a retenção
dos talentos); Diferenças entre os tribunais das atividades laborais,
atribuições, especialidades. Descrição dos cargos, convergências e diferenças
hierárquicas do trabalho no Poder Judiciário da União e MPU; Novas áreas
de interesse que se desdobram em atribuições/atividades funcionais
inerentes ao cargo.
✓ Vera Miranda – Assessora Técnica da Fenajufe no Fórum de Carreira do
CNJ – Especialista em Gestão Pública.
10h10 - Inscrição para 8 intervenções com paridade de gênero
10h40 - Respostas e considerações finais dos palestrantes
11h – Mesa 2
Carreiras que mudaram a exigência de escolaridade do cargo de nível
médio para nível superior.
✓ Alexandre Marques – Assessor da Fenajufe
Constitucionalidade e demais aspectos jurídicos na alteração da exigência
de escolaridade do cargo de Técnico Judiciário para grau Superior
✓ Dr. Rudi Cassel – Advogado ou Assessoria Jurídica Nacional
11h40 – Inscrição para 8 intervenções com paridade de gênero
12h10 – Resposta e considerações finais dos palestrantes
12h30 – Intervalo para almoço
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14h - Mesa 3 - Aspecto remuneratório da alteração da exigência de escolaridade do
cargo de nível médio para nível superior.
✓ Luiz Alberto dos Santos - Assessor Técnico da Fenajufe no Fórum de Carreira
do CNJ
✓ Washington Lima – Assessor Técnico da Fenajufe no Fórum de Carreira do
CNJ – Economista
14h40 – Inscrição para 8 intervenções com paridade de gênero
15h10 – Respostas e considerações finais dos palestrantes
15h30 – Mesa 4 - Proposta apresentada pela Fenajufe com alterações na Lei 11.416
e na Portaria Conjunta n.3 – Principais desafios a serem vencidos perante
a Administração e seu impacto perante a sociedade.
✓ Vera Miranda
16h – Inscrição para 6 intervenções com paridade de gênero
16h20 – Resposta e considerações finais da palestrante
16h30 – Acolhimento das propostas enviadas para encontro.fenajufe@gmail.com
a serem encaminhadas para a Diretoria Executiva da Fenajufe.
– Inscrição para 14 intervenções com paridade de gênero
Obs.: Mesmo as propostas sendo apresentadas verbalmente, elas devem ser
encaminhadas

por

escrito

para

encontro.fenajufe@gmail.com

Das

propostas recebidas, serão encaminhadas para a Diretoria Executiva da Fenajufe
aquelas que não conflitarem com as resoluções aprovadas nas instâncias da
Fenajufe.

18h30 – Encerramento do 6º Contec
Com o objetivo de fomentar ainda mais a discussão no Contec, a comissão
organizadora resolveu ampliar a participação dos sindicatos neste Contec.
Assim, cada sindicato poderá eleger um Delegado(a) por ramo e instância e
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poderá eleger observador(a) na quantidade de até 25% do número de
delegados(as) a que tem direito, podendo eleger no mínimo um observador(a).
E os sindicatos que representarem apenas um ramo da Justiça poderá
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participar com dois delegados(as) e um observador(a).
Vale lembrar que os sindicatos devem enviar os nomes dos representantes
(delegados(as) e observadores(as)) até o dia 21 de janeiro - com preenchimento da
ficha de inscrição anexa, para posterior envio do link da reunião aos participantes.
As inscrições devem ser encaminhadas à Secretaria da Fenajufe pelo email encontro.fenajufe@gmail.com
Contando com a participação de todos os sindicatos filiados neste evento de
extrema importância para a categoria, apresentamos nossas saudações sindicais.
Atenciosamente,

Fernando Freitas
Coordenador de Administração e
Finanças

Comissão Organizadora do 6º Contec:
Engelberg Belém Pontes
Fernando Freitas
Leopoldo Donizete de Lima
Lucena Pacheco Martins

Thiago Duarte Gonçalves
Coordenador de Formação Política e
Organização Sindical

