PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO
Diretoria-Geral
PORTARIA nº. 203/2019/DG - Manaus, 13 de maio de 2019
Autoriza a participação do servidor Heider César Rodrigues
Souza no World Congresso on Brain, Behavior and Emotions
2019, em Brasília/DF, no período de 5 a 8-6-2019, e no XIX
Congresso

Mundial

de

Psiquiatria,

na

cidade

de

Lisboa/Portugal, no período de 21 a 24-8-2019, ambos sem
ônus para o Tribunal.

O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª
REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e
CONSIDERANDO

a

solicitação

do

servidor

HEIDER

CESAR

RODRIGUES DE SOUZA, fls. 1/2 (DP-6078/2019) de liberação para participar do
World Congress World Congresso on Brain, Behavior and Emotions 2019, Congresso
sobre Cérebro, Comportamento e emoções, a realizar-se no Centro Internacional de
Convenções do Brasil – CICB, a realizar-se em Brasília (DF), no período de 5 a 8 de
junho de 2019, bem como a dispensa da freqüência no dia 4-6-2019, para translado,
sem ônus para este Regional.

CONSIDERANDO ainda, o requerimento do servidor HEIDER CESAR
RODRIGUES DE SOUZA às fls.1/3 (DP-5977/2019) solicitando a liberação para
participar do XIX

Congresso Mundial de Psiquiatria, a realizar-se na cidade de

Lisboa/Portugal, no período de 21 a 24 de agosto de 2019, conforme programação
do evento, às fls. 2 e 3, bem como a dispensa da freqüência no dia 19 e 20-8-2019,
para fins de translado, sem ônus para este Regional.

CONSIDERANDO o Despacho Nº 17 e 19 (DP-5977 e 6078/2019) do
Chefe da Seção de Saúde informando que a participação do médico psiquiatra tem

grande valor não apenas para sua capacitação em evento desse porte, mas
principalmente, pelo trabalho que ele desenvolve neste TRT.
CONSIDERANDO que a capacitação e o enriquecimento profissional se
reverterão em benefícios das suas atribuições no cargo de médico psiquiatra, neste
Tribunal, onde o médico tem agenda extensa e de grande demanda pelos usuários da
Seção de Saúde.
CONSIDERANDO que a chefia imediata não vislumbra impedimento
quanto à participação do servidor nos referidos eventos, e que seus afastamentos não
comprometerão os atendimentos da escala médica deste Tribunal.
CONSIDERANDO o despacho da Diretora da Secretaria de Gestão de
Pessoas às fls.5/17, na qual submete os autos à apreciação do Diretor-Geral, bem
como concorda com os afastamentos do servidor para participar dos eventos citados,
na cidade de Brasília (DF) e, em Lisboa (Portugal).
CONSIDERANDO a solicitação do servidor de sua liberação no dia 4-62019, e nos dias 19 e 20/8/2019, como trânsitos,

R E S O L V E:

Art. 1º AUTORIZAR o afastamento do servidor HEIDER CESAR
RODRIGUES SOUZA, Analista Judiciário, Apoio Especializado, Medicina (Psiquiatria),
Classe: C - Padrão: NS-C13, de suas atividades profissionais realizadas neste egrégio
Regional, para participar do evento supramencionado, na cidade de Brasília (DF), no
período de 4 a 9-6-2019, sem ônus para este egrégio Regional.

Art. 2º CONSIDERAR como trânsito o dia 4-6-2019.

Art. 3º AUTORIZAR o afastamento do servidor HEIDER CESAR
RODRIGUES SOUZA, Analista Judiciário, Apoio Especializado, Medicina (Psiquiatria),
Classe: C - Padrão: NS-C13, de suas atividades profissionais realizadas neste egrégio
Regional, para participar do 19º Congresso Mundial de Psiquiatria, que ocorrerá em
Lisboa/Portugal, no período de 19 a 24-8-2019, sem ônus para este egrégio Tribunal.

Art. 4º CONSIDERAR como trânsito os dias 19 e 20-8-2019.

Art.5º DETERMINAR que o serventuário apresente documentos que
comprovem a sua participação nos eventos à Secretaria de Gestão de Pessoas, para
fins de registro em seus assentamentos funcionais, e justificativas de registros de
frequências.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Assinado Eletronicamente
ILDEFONSO ROCHA DE SOUZA
Diretor-Geral do TRT da 11ª Região
sss

