
Segunda-feira, 03 de setembro de 2018.

Selecionados para Seminário promovido pela ENAMAT

A Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região divulga
os nomes dos magistrados selecionados para participar do Seminário 30 anos da
Constituição Cidadã e um ano de Reforma Trabalhista  - ENAMAT, nos dias 08 e
09 de outubro de 2018, na Sala de Sessões Plenárias Ministro Arnaldo Sussekind,
localizada no andar térreo do Bloco B do Tribunal Superior do Trabalho – TST.

Conforme  divulgado,  a  Escola  selecionou  6  (seis)  magistrados,
observando a  preferência pelo magistrado que tiver cumprido o mí nimo de 30
horas-aula em atividades formativas no semestre ant erior.

A lista está em ordem alfabética apenas para facilitar a leitura.

Nome Cargo

Fabrício Lima Silva Juiz do Trabalho Substituto
Flávia Fonseca Parreira Storti Juíza do Trabalho Substituta
Geraldo Magela Melo Juiz Titular do Trabalho
Lilian Piovesan Ponssoni Juiz do Trabalho Substituto
Luiz Fernando Gonçalves Juiz do Trabalho Substituto
Maria Raquel Ferraz Zagari Valentim Juíza Titular do Trabalho

A inscrição  dos  selecionados  será  feita  pela  Escola  Judicial  junto  à
Enamat.

Diárias e reembolso:  Os magistrados selecionados deverão aguardar
e-mail da Escola Judicial  com instruções  da ENAMAT acerca  dos procedimentos
necessários para emissão das passagens aéreas e pagamento de diárias.

Certificação:  A emissão  do  certificado  ficará  a  cargo  da  ENAMAT.
Caberá  aos  magistrados  participantes  encaminhar  o  certificado  recebido,
obrigatoriamente, à Escola Judicial para fins de inserção no Sistema de Gestão da
Formação de Magistrados, deste Regional.

 A Escola Judicial esclarece aos magistrados que a  carga horária de
formação  da  referida  atividade  será  computada  nos  t ermos  do  art  3º,  §  1º,
inciso II, da Resolução Enamat 09/2011. 

IMPORTANTE:
Afastamento da jurisdição e remanejamento de pauta
Os magistrados selecionados para participar do evento deverão, para

fins de afastamento da jurisdição e remanejamento de pauta, observar os termos da
Resolução GP/GCR Nº 70/2017 deste Regional.
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