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PODER JIJDICIARIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ 
SUBSEçAO JJOlCIÃRI .. OE IT,A.ITUBA 

PORTARIA N° 06/GAJUOIJFIIAB, DE 20 DE ABRIL DE 2015. 

Ccnvoei~ ~$ para os trabalhos IJa 
~ o.umn.IIIIUttJ de ~15 

O JUIZ FEDERAL DIRETOR DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ITAITUBA 

no uso de suas atribUições lega:s, 

CONSIDERANDO: 

a) Que a Vara Úntea (1ncluswe JuiZado Espectal FedeTal AdJunto) da 

Subseç:ao Judrciária de ltBJtuba será submEitida à mspeção anual no periocto de 25 a 

29.05.2015, no horano óe 08 ás Hl horas 

b) Os termos do art. 120 do Pf'OVImento Geral no 38 de 12 06.2009 a~erado 

pelo Prov1mento COGER n° 39 de 03.11 2009. ambos da Corregedooa-Geral da JU'3bça 

Federal da 1" Reg1ão 

c) Que na data de 20.04 2015, a Vara Un1ca (mclusJVe Jurzado espedal 

Federal Adjunto) possUI um acetVo de 3 354 processos sendo 3--313 em tramlt;~ção 

ajustada 

RESOLV~ 

I - CONVOCAR TODOS os servidores lotados na VARA ÚNICA (INCLUSNE 

JUIZADO ESPECIAL FEDERAL ADJUNTO) DA SUBSEÇÃO DE ITAITUBAIPA, para 

comparecerem à abertura dos trabalhos no d1a 2510512015 às 08 horas bem como 

a:ux~íarem na execução dos seMços durante o período da Inspeção AnuaV2015, até seu 

encerramento preVISto para o dla 2910512015. às 19 horas. 

11 - DETERMINAR que durante a inspeção os seMdores cumpnrão A 

JORNADA DE 07 HORAS ININTERRUPTAS OU 08 HORAS INTERCALADAS, e"Om 



PODER J\JDtCIÁRIO 
JUSTlÇA FEDERAL 
SEÇÃO JUOIC!ÁRIA DO ESTADO DO PARÁ 
SUsSEçÁ() Jo..llliCIAR.A De rTNnJell 

PORTARIA N. 06/GAJUO/JFIIABI2015· 

Intervalo de, no mhlmo. uma hora para o almoço ficando assegurado o pagamento 

peras horas extraord'"anas trabalhadas ou. se ror o caso a compensação poster10r pelas 

horas suplementares Esclarecendo-se que a hora dedicada ao almoço não será computada 

como hora exrraord1nâna. mas tão somente as efeuvamenle trabalhadas. Cada setor devera 

adotar uma escala de reveumento durante esse periodo, apresentando-a ao Diretor de 

Secretaria Os servidores que ;almoçarem nesta sede também deveria registrar o 

ponto. 

111 - CONVOCAR os terce'"zaclos e estag1ânos a cumporem tão--somente a 

jornada normal ele trabalho, J 
I 

PUBliQUE-sE f\EGtSTRE·S~MPRA-SE. 


