
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RONDÔNIA

DESPACHO

Processo Administrativo n.  0002004-40.2015.4.01.8012- RO
Interessado (a): Cristiane Giorgiani Pellis Mizusaki
Assunto: Licença para capacitação

I  -  Concedo,  no  lapso  temporal de  10-2  a  10-3-2016,  à  servidora  CRISTIANE
GIORGIANI PELLIS MIZUSAKI, Analista Judiciária, Área Judiciária, Nível Superior, Classe "C",
Padrão 11, licença para capacitação, pertinente ao quinquênio implementado no período de 28-1-2009
a 26-1-2014, com base na Lei n. 8112/1990, artigo 87, c/c a Resolução 5/2008 – CJF, e alterações,
artigo 22, e Resolução/PRESI n. 600-07, corrigida pela Resolução/PRESI n. 600-17/2008.

II –Assegurar-lhe o usufruto dos 30 dias remanescentes. Em caso de término do curso
solicitado,  sem a utilização, porém, dos créditos ora  vigentes,  todos os procedimentos deverão ser
novamente realizados para o desfrute de capacitação de um novo curso.

III - Ao término da atividade (consoante ciência das obrigações prescritas nos §§ 1.º e
2.º do art. 23 da Resolução n. 249/2013 - CJF , bem como das consequências previstas nos §§ 3.º e 4.º
por seu descumprimento), deverá ser juntado aos autos, nos termos da Resolução n. 5/2008 - CJF,
alterada pela de n.  249/2011 – CJF, art.  23,  § 1.º  e  incisos,  no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
documento comprobatório correlacionado à natureza da ação de capacitação realizada.

IV – À Secap, para providências.

V - 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 17/12/2015, às 23:59 (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 1560800 e o código CRC B0BF530E.
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