
 
JUSTIÇA FEDERAL 

 SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MONTES CLAROS   

    

PORTARIA 10/2015-DISUB MCL DE 16 DE ABRIL DE 2015. 

 
Dispõe sobre a realização do Mutirão de 
Audiências dos Juizados Especiais Federais, a ser 
promovido pela Subseção Judiciária de Montes 
Claros, no período de 04 a 09/05/2015. 

 

A DOUTORA ARIANE DA SILVA OLIVEIRA, JUÍZA FEDERAL DIRETORA DA SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE MONTES CLAROS, no uso de suas atribuições legais;  

RESOLVE: 

Art. 1º INFORMAR aos servidores da Subseção Judiciária de Montes Claros que haverá realização de 
Mutirão de Audiências dos Juizados Especiais Federais, a ser promovido pela Subseção Judiciária de 
Montes Claros, no período de 04 a 09 de maio de 2015, nas instalações da sede da OAB/MG, situada na 
Rua Walter Ferreira Barreto, 154, bairro Ibituruna, Montes Claros/MG. 
 
Art. 2º DESIGNAR os Diretores da 1ª, 2ª e 3ª Varas e do Núcleo de Apoio da Subseção, para 
promoverem a organização do evento, sob a coordenação do Diretor da 1ª Vara, Haroldo Ferri. 
 
Art. 3º Os demais servidores que participarão do evento serão designados por e-mail do servidor 
coordenador, com cópia para o e-mail institucional do NUSUB-MCL e SESAP-MCL, no qual constará a 
escala com o nome dos servidores participantes, com data e horário de participação de cada um deles. 
 
Art 4º Fica desde já autorizada a realização de trabalho extraordinário pelos Diretores da 1ª, 2ª e 3ª 

Varas e do Núcleo de Apoio da Subseção, bem como de servidores a serem previamente designados pelo 
Coordenador do Mutirão, em caráter excepcional, para montar, organizar e desmontar a estrutura do 
evento, ficando este incumbido de fazer o controle, atesto e informar as horas extras trabalhadas, junto 
à SECAP-MG, para fins de registro nos assentos funcionais e posterior compensação, conforme as 
normas vigentes. 
 
Art 5º A conversão em pecúnia das horas extras trabalhadas está sujeita à prévia autorização do Diretor 
do Foro da SJMG e à disponibilidade do orçamento.  
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.  
 
Montes Claros/MG, 16 de abril de 2015. 
 
 
 
 

 
                                                ARIANE DA SILVA OLIVEIRA 
              JUÍZA FEDERAL DIRETORA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MONTES CLAROS 


