
 
SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO 

 DO ESTADO DO PARANÁ  
 

   EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 
O Conselho Executivo do Sindijus-PR, representado por seu coordenador-geral, no uso de suas atribuições 
estatutárias, convoca os servidores filiados à entidade de classe para participarem das Assembleias Gerais 
Ordinária e Extraordinária que acontecem no dia 14 de dezembro de 2021, com início às 09h30, em primeira 
convocação, e às 10 horas em segunda convocação. A Assembleia Extraordinária inicia imediatamente após o 
encerramento da Ordinária. 
A Assembleia Ordinária tem a seguinte pauta: 
 
1 - Apresentação e deliberação das contas do exercício 2020; 
2 - Apresentação e deliberação do orçamento da entidade para 2022. 
 
 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 
1 - Continuidade da Assembleia Permanente; 
2 - Informações sobre negociações com a administração; 
3 - Mobilização da categoria; 
4 - Informes sobre ações do IPE, Acordantes e não acordantes. 
 
As Assembleias serão realizadas de forma virtual, via aplicativo ZOOM WEBINAR, em virtude da pandemia de 
Covid-19 e seguindo as orientações das autoridades de saúde pública e governamentais, visando a garantia da 
saúde de todos e o distanciamento social. A inscrição para as Assembleias será realizadas pela Área Restrita do 
site do Sindijus-PR (www.sindijuspr.org.br/ar/login), cadastrando e-mail no link “Atividades Online”. O sistema 
emitirá a confirmação automática depois de efetivar o cadastro. Após o fim do prazo de inscrição ao meio dia de 
13 de dezembro, o aplicativo ZOOM WEBINAR enviará o link de acesso à Assembleia para o e-mail cadastrado, 
basta clicar nele no horário da Assembleia para ingressar na sala. 
 
ATENÇÃO: O servidor NÃO deve utilizar o computador do TJPR, tendo em vista que o sistema do Tribunal possui 
bloqueios e restrições ao sistema Zoom, o que pode impossibilitar a votação. Sendo assim, deve-se utilizar 
computador particular ou celular. O Sindijus-PR não se responsabiliza por eventuais problemas técnicos que o 
servidor venha a ter por não seguir a esta recomendação. 
 
 

Curitiba 09 de dezembro de 2021. 
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