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PORTARIA 07/2020: 
 

Considerando o recrudescimento da Pandemia com o avanço do novo 

Coronavírus (COVID 19) em nosso estado e, particularmente, na capital; 

Considerando a necessidade de ordenamento do labutar diário dos 

funcionários desta entidade, objetivando a obtenção dos nossos objetivos. 

A Diretoria Executiva do SINDJUF/PB, no uso de suas atribuições e 

considerando deliberação em Reunião Ordinária Virtual realizada no dia 23 de 

novembro de 2020, RESOLVE: 

 

Artigo 1º Estabelecer nova escala de trabalho dos funcionários do 

SINDJUF/PB a partir de 30 de novembro de 2020, das 8h às 12h de acordo com a 

tabela abaixo discriminada. 

Parágrafo 1º A referida escala em dias predeterminados, não exime o 

chamamento de qualquer funcionário para atender demandas da categoria nos 

demais dias da semana, em casos de urgência e de extrema necessidade para o 

bom funcionamento desta entidade e atendimento aos filiados. 

Parágrafo 2º A carga horária dos funcionários permanece com 40 

horas semanais, entretanto, embora o horário estabelecido nesta portaria indique 

apenas 04 horas de trabalho, nos demais dias da semana o funcionário deverá 

permanecer de sobreaviso, no horário das 08h00 até às 17hs, para atender 

quaisquer eventualidades necessárias ao bom funcionamento do sindicato. 

Parágrafo 3º Qualquer tarefa realizada durante a semana em dias ou 

horário normal de expediente, não justificará pagamento de horas extras nem 

acumulará banco de horas para futura compensação. 

Paragrafo 4º Em razão da redução da carga horária dos funcionários 

previsto nesta Portaria, não haverá o Recesso Forense habitual no final do ano, 

cabendo ao Coordenador Geral Administrativo estabelecer o funcionamento em 
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escala dos funcionários, na semana que antecederá o Natal e Ano Novo 

respectivamente. 

 

 

 

 ESCALA DE TRABALHO DOS FUNCIONÁRIOS: 

  Geizon Lima Correia – (terça, quinta e sexta). 

  Marconi José da Silva - (segunda quarta e sexta) 

 Tânia Verônica Fernandes Cabral – (terça, quinta e sexta). 

  Railse Ferreira de A. Andrade – (segunda quarta e sexta) 

 Plantão Jurídico: todas as quintas feiras das 09h às 12h 

 Revogam-se disposições em contrário;  

 Publique-se no site do sindicato. 

 

 

João Pessoa 27 de novembro de 2020. 
 

 
Gildazio Azevedo de Carvalho 

Coordenador Geral  


