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CONVOCATÓRIA 
ENCONTRO NACIONAL EXTRAORDINÁRIO VIRTUAL DA 

FENAJUFE COM SERVIDORES E SERVIDORAS DA  

JUSTIÇA ELEITORAL 

ENEJE 

 

 

 

 

Data: 25 de julho de 2020. 

Horário: 13 às 18 horas. 

Local: sala de reuniões virtual  

 

 

 

A Fenajufe – Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e 

Ministério Público da União convoca o Encontro Nacional Extraordinário Virtual a 

Fenajufe com Servidores e Servidoras da Justiça Eleitoral – Eneje a se realizar em 

data, horário e local acima especificados e conforme os seguintes critérios: 

1. Pauta exclusiva: Impactos aos servidores com a realização das eleições; 

2. Os sindicatos poderão indicar até 03 (três) servidores (as) do quadro da 

Justiça Eleitoral para participarem do encontro nacional virtual, entre 

dirigentes e servidores da base, destes, obrigatoriamente 1(um) servidor(a) 

em exercício em Cartório Eleitoral; 

3. ENCONTROS ESTADUAIS – A Fenajufe disponibiliza sua plataforma Google 

Meet para a realização dos encontros estatuais. Para isso, o sindicato precisa 

enviar o pedido para o e-mail secpolitica@fenajufe.org.br indicando data, 

horário, nome e WhatsApp do responsável pela autorização da entrada do filiado 

na sala virtual. A Fenajufe disponibilizará a sala virtual entre os dias 10 a 21/7, 
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como turnos de manhã e tarde, preferencialmente entre as 11 e 18 horas, para a 

realização dos encontros estaduais. Portanto, sindicato, não perca tempo e peça 

logo sua reserva para que a Fenajufe crie a sala virtual para seu encontro estadual 

da JE. 

4. INSCRIÇÃO - A indicação de servidores (as) deverá ser realizada, 

preferencialmente, em encontro Estadual, prévio ao encontro nacional, com as 

indicações apresentadas até o dia 22 de julho, com nome, e-mail e número do 

WhatsApp para o endereço eletrônico fenajufe@fenajufe.org.br, para envio 

do link da reunião nacional; 

Ficha de Inscrição para Eneje 

Sindicato                  Nome      WhatsApp                          E-mail 

    

    

    

 

5. RELATÓRIO - A Fenajufe solicita aos sindicatos o envio, previamente, até o 

dia 20/7 para secpolitica@fenajufe.org.br  um relatório resumido sobre as 

condições de trabalho durante o período de trabalho remoto, informando: se 

o trabalho remoto continua; breve relato das condições; planos de retorno ao 

trabalho presencial; notificação de casos positivos para infecção de 

servidores(as); levantamento da quantidade de servidores(as) no grupo de risco 

(se possível); 

6. Será indicada à Diretoria Executiva da Fenajufe uma Carta Aberta à Sociedade, 

aos Presidentes da Câmara e do Senado, do Tribunal Superior Eleitoral e dos 

Tribunais Regionais Eleitorais, assinada pela Fenajufe, com o convite aos 

Sindicatos de base para a assinatura conjunta e divulgação na imprensa, com 

envio aos destinatários; 
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7. PROPOSTAS - Sugestões de textos para a elaboração da Carta de Brasília, a 

ser elaborada e divulgada pelo Encontro Nacional Virtual dos Servidores(as) da 

Justiça Eleitoral também devem ser enviadas para secpolitica@fenajufe.org.br 

até o dia 20/7/2020;  

O link da sala do Eneje virtual será enviado para os e-mails dos participantes entre os 

dias 22 e 24/7 pela secretaria da Fenajufe (fenajufe@fenajufe.org.br).  

Brasília, 8 de julho de 2020. 

 

 

 

Edson Borowski Fernando Freitas 

Coordenador de Políticas Permanentes Coordenador de Administração e Finanças 

 

 

 

 

 

 

 

José Rodrigues Costa Neto Leopoldo Donizete de Lima 

Coordenador Geral Coordenador Jurídico-Parlamentar 
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