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Trata-se de requerimento formulado pelo SINDIJUS-PR - Sindicato
dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Paraná - para que as
servidoras inscritas no evento "2º Encontro de Mulheres do Poder Judiciário
Paranaense" sejam dispensadas no dia 18/10/2019, mediante comprovação de
participação, da seguinte forma:

1. Dispensa das servidoras lotadas na Capital e Região Metropolitana a
partir das 16h, e;

2. Dispensa das servidoras lotadas nas demais comarcas e foros regionais
do dia inteiro de trabalho.
Destaca-se que a dispensa se justifica pela necessidade de

deslocamento de servidores do interior do Estado e início do evento.
Considerando precedentes adotados neste Tribunal, a nobre

intenção do evento e organizador, bem como o poder de gerência das
atividades administrativas do Superior Hierárquico, DEFIRO o pedido de
dispensa nos moldes sugeridos às servidoras participantes, desde que haja:

Autorização prévia e direta do Superior Hierárquico de cada
participante;
Comprovação de presença ao Superior Hierárquico;
Compensação de jornada em momento oportuno, a ser definido pelo
próprio Superior Hierárquico.

As servidoras do Quadro da Secretaria, obrigadas ao registro de
Ponto Eletrônico e devidamente inscritas no evento, deverão cumprir a
jornada especial das 10h às 16h no dia 18/10/2019, conforme disposto no
item 4.4 da Ordem de Serviço nº 02/2018, devendo apresentar cópia deste
despacho aos respectivos Superiores Hierárquicos.

Comunique-se o Requerente, via e-mail, com cópia do presente
despacho.

Curitiba, data gerada no sistema.
 

MARIA ALICE DE CARVALHO PANIZZI
Secretária
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