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INFORMATIVO
Todas as filiadas e filiados ao Sindicato dos Servido-
res da Justiça de 2ª Instância do Estado de Minas Ge-
rais (SINJUS-MG) em situação regular estão convo-
cados para a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) 
on-line para eleger os delegados que representarão 
o SINJUS no XII Congresso Nacional Extraordinário 
(Conseju) da Federação Nacional dos Trabalhadores 
do Judiciário nos Estados (Fenajud). A AGE será re-
alizada na próxima segunda-feira, dia 12 de abril, às 
13h, em primeira chamada, e às 13h30, em segunda 
chamada, de forma virtual pela plataforma Google 
Meet. Confira abaixo como participar.

Nesta edição, o Conseju traz o tema “Sistema de Jus-
tiça, democracia e direitos de grupos vulneráveis” e 
será realizado em duas etapas. 

A primeira etapa será no dia 8 de junho da forma on-
-line e tem como pauta a eleição da nova Coordena-
ção Executiva colegiada da Fenajud. O encontro vir-
tual vai deliberar sobre os seguintes assuntos:

I. Mesa de abertura; 
II. Discussão e votação do Regimento do XII Conseju 
e do processo eleitoral; 
III. Prestação de contas do triênio anterior; 
IV. Eleição da Comissão Eleitoral, registro de chapas 
e eleição da Coordenação Executiva Colegiada e do 
Conselho Fiscal para o triênio 2021/2024.

O SINJUS-MG poderá ser representado por 11 dele-
gados e poderão ser escolhidos até cinco observado-
res (que têm direito a fala, mas não a voto).

Já a segunda etapa do Conseju será realizada nos 
dias 9 e 10 de dezembro de 2021 em local ainda a 
ser definido de acordo com a evolução situacional da 
pandemia da Covid-19. As inscrições de teses para 
serem discutidas no encontro devem ser feitas até o 
dia 30 de outubro.
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Como participar da AGe

A plataforma Google Meet pode ser acessada do com-
putador e conta com versões para Android e para IOS. 
O filiado que quiser participar da AGE deve acessar o 
link da reunião (https://meet.google.com/peh-thho-
-qqw) na hora marcada e solicitar a participação. É 
imprescindível registrar nome completo e matrícula no 
chat do aplicativo para controle da lista de presença. E 
lembre-se de ativar a câmera e o microfone durante a 
videoconferência. Solicitamos que os microfones sejam 
desativados enquanto outra pessoa estiver falando. A 
contagem dos votos dos filiados participantes será rea-
lizada pela Administração do SINJUS, e toda a reunião 
será gravada. 

O servidor ou a servidora que necessitar de intérpre-
te de Libras para esse evento deve entrar em contato 
com o SINJUS pelo e-mail sinjus@sinjus.org.br ou pelo  
WhatsApp (31) 98738-8640 ou 99637-7040. 

A Diretoria Colegiada do SINJUS-MG convoca as filia-
das e os filiados ao Sindicato para a Assembleia Ge-
ral Extraordinária, no dia 12 de abril, segunda-feira, a 
partir das 13h, em primeira chamada, e das 13h30, em 
segunda chamada, em modalidade virtual por meio da 
plataforma Google Meet para eleição dos delegados 
que representarão o SINJUS durante o XII Congresso 
Nacional Extraordinário (Conseju) da Federação Na-
cional dos Trabalhadores do Judiciário nos Estados 
(Fenajud).

PAUTA:
• Eleição de delegados para o Congresso Extraordi-

nário da Fenajud;
• Deliberação sobre outros assuntos de interesse da 

categoria.
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