
                                      
                         PODER JUDICIÁRIO 

                         JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO 

 
   PORTARIA nº. 149/2018/DG - Manaus, 28  de maio  de  2018. 

             

O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª 

REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e 

 

CONSIDERANDO o requerimento da servidora KARLA CRISTINA SILVA 

PETRUCCELLI ISRAEL, de fl. 001, solicitando autorização para participar do Curso de 

Atualização em Patologia Renal da SANOFI GENZYME, a realizar-se na cidade de 

Manaus, no Auditório da Escola de Saúde da UEA e Auditório Dr. Zerbini – FM – UFAM – 

Manaus-AM, no período de 14 a 16-6-2018, sem ônus para este Regional. 

 

CONSIDERANDO o Despacho Nº 51/2018 (DP-7138/2018) do Chefe da 

Seção de Saúde à fl. 4, informando que o afastamento da servidora para participar do  

referido evento, nos dias 14 e 15-6-2018,  não irá comprometer a escala de atendimento 

médico prestado pela Seção de Saúde,  portanto, não vislumbrando qualquer 

impedimento quanto à  participação da servidora. 

 

CONSIDERANDO o despacho da Diretora da Secretaria de Gestão de 

Pessoas a fl.05, submetendo o expediente à apreciação do Diretor-Geral, nos termos da 

Resolução Administrativa nº 164/2016 (fl.5). 

 

CONSIDERANDO o despacho do Diretor-Geral deferindo a participação da 

servidora no evento. 

 

CONSIDERANDO que o dia 16-6-2018 (sábado) não é dia útil, portanto, a 

servidora não precisará de liberação por este Egrégio Regional, somente nos dias 14 e 

15-6-2018. 

 

 

 

R E S O L V E 

 

 



 

 

 

 

 

I - AUTORIZAR o afastamento da servidora KARLA CRISTINA SILVA 

PETRUCCELLI ISRAEL, Analista Judiciário, Apoio Especializado, Medicina- Classe: C - 

Padrão: NS-C13, de suas atividades profissionais realizadas neste Egrégio Regional, para 

participar do curso acima citado, nos dias 14 e 15-6-2018, na cidade de Manaus (AM),  

sem ônus para o TRT. 

 

 

II- DETERMINAR que a serventuária interessada apresente documento que 

comprove sua participação no evento à Secretaria de Gestão de Pessoas, para fins de 

registro em seus assentamentos funcionais, e justificativa de registro de frequência.  

 Dê-se ciência. 

                         Publique-se. 
 

assinado eletronicamente 
ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA 

Diretor-Geral do TRT da 11ª Região 

 sss       

 


