
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RONDÔNIA

DESPACHO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 0001808-70.2015.4.01.8012

INTERESSADO(A/S):GERUSA SEVERINO DA COSTA ALVES

ASSUNTO:LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA F AMÍLIA

 

 

 

I -  INDEFIRO o pleito da servidora GERUSA SEVERINO DA COSTA ALVES, do Quadro de Pessoal do Município de Ji-Paraná/RO, ora cedida à Subseção Judiciária de
Ji-Paraná/RO, de licença por motivo de doença em pessoa da família no dia 5-6-2015, dado o disposto na Resolução n. 159/2011, alterada pela 314/2014 – CJF, artigo 1.º, § 3.º, c/c a Portaria n.
349/2011- Diref, art. 2.º ( 0123719).

II  – À Secap, para, além das providências cadastrais pertinentes, dar ciência:

a) à requerente, via e-mail/SEI,  com cópia da informação/Selep (0980547) e do presente despacho (0980945);

b) ao(a) Supervisor(a) da Sesap - SSJJIPR, sob os mesmos procedimentos adotados no item "a" com o alerta do disposto na Portaria n. 75/2015 - Diref/RO, inciso V (0391943),
quando da recepção de pedidos do gênero, relativos a servidores que não possuem vínculo efetivo com a administração pública federal direta, autárquica ou fundacional.

III - tanto para a requerente quanto para ao(a) Supervisor(a) da Sesap - SSJJIPR, sob o alerta do disposto na Portaria n. 75/2015 - Diref/RO, inciso V (0311943). Após, à Sebes
para arquivar e controlar os processos insertos no SEI, referentes a licenças médicas.

IV - Publique-se.

    

WALDIRNEY GUIMARÃES DE REZENDE
Diretor da Secretaria Administrativa

  Delegação: Portaria n. 75/2015 – Diref/RO

Documento assinado eletronicamente por Waldirney Guimaraes de Rezende, Diretor(a) de Secretaria Administrativa, em 05/08/2015, às 16:22 (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 0980945 e o código CRC A7F43AA1.
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