
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
DESPACHO SJ DIREF

Versam  os  autos  sobre  solicitação  do  Diretor  do  Foro  da  Seção  Judiciária  do
Tocantins,  4935585,  para  que  o  servidor  José  Afonso  Pires  Ferreira  Júnior  ministre  naquela
Seccional o curso "Averbação de Tempo de Serviço e de Contribuição", nos dias 30.11 e 1º.12.2017,
por meio de instrutoria interna.

Com  base  nas  informações  prestadas  pela  Secad,  5077112  e  pela
Selep/Nucre,  5045893,  e  considerando  o  disposto  da  Resolução  294/2014  -  CJF,  AUTORIZO o
afastamento do servidor José Afonso Pires Ferreira Júnior, no período de 30.11 e 1º.12.2017, para
atuar como instrutor do curso "Averbação de Tempo de Serviço e de Contribuição", a ser ministrado na
sede da Seção Judiciária do Tocantins, para capacitação de servidores daquela  Seccional e do Tribunal
Regional Eleitoral do Tocantins - TRE/TO, com carga horária de 16 horas/aula, sem ônus financeiro
para esta Seção Judiciária, nos termos do Ofício Secad 36/2017 4935585.

O servidor deverá compensar a correspondente carga horária, no prazo máximo
de um ano,  a  contar  do término das atividades,  nos  termos do art.  2º,  I,  art.  18º  e  art.  20º  da
Resolução 294/2014 - CJF, conforme informação  Selep/Nucre, 5045893.

 
Publique-se.
 
À Asjur,
Para ciência/conhecimento, sem necessidade de retorno/envio dos autos à Diref ou

Secad, caso não haja informações a prestar, concluindo-os na Unidade, se for o caso.
 
Ao Nucre,
Para  providências/acompanhamento,  registrando  nos  assentamentos  funcionais  do

servidor o total de horas a serem compensadas, conforme acima determinado.
 

Kátia Balbino de Carvalho Ferreira
Juíza Federal Diretora do Foro

Documento assinado eletronicamente por Kátia Balbino de Carvalho Ferreira, Diretora do
Foro, em 13/11/2017, às 11:42 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 5078842 e o código CRC 9B3149BF.
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