PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO
PORTARIA nº. 296/2016/DG - Manaus, 21 de novembro de 2016.
O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO,
EM SUBSTITUIÇÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e
CONSIDERANDO o Ofício Circular CSJT.GP.SG. SETIC.CGGOV Nº 72, solicitando
a liberação dos servidores RODRIGO SOUSA DE CARVALHO e MARIA DA PENHA TOYODA
HITOTUZI, para participarem de reunião do Grupo de Trabalho destinado a conduzir as ações
necessárias ao planejamento e eventual realização de procedimento licitatório a fim de contratar
serviços de rede de dados e voz para a Nova Rede da Justiça do Trabalho (gtNovaRedeJt), a
realizar-se na cidade de Brasília - DF, nos dias 1º e 2.12.2016, sem ônus para este Regional;
COSIDERANDO o despacho da Excelentíssima Desembargadora Presidente
deferindo a participação dos serventuários acima citados, bem como ATO CSJT.GP.SG.
SETIC.CGGOV Nº 259/2016, autorizando a emissão de bilhetes de passagens para deslocamento
no período de 30.11 a 2.12.2016;
RESOLVE
I - AUTORIZAR o deslocamento dos servidores RODRIGO SOUSA DE
CARVALHO, Técnico Judiciário, Apoio Especializado Tecnologia de Informação e MARIA DA
PENHA TOYODA HITOTUZI, Analista Judiciário, Área Administrativa, à cidade de Brasília -DF, no
período de 30.11.2016 a 2.12.2016, para participarem do evento supracitado, sem ônus para este
Regional.
II- Dê-se conhecimento à Secretaria de Gestão de Pessoas, à Secretaria de
Tecnologia da Informação e Comunicações - SETIC e Divisão de Licitações e Contratos, a fim de
que sejam abonados os registros de ponto dos dias de afastamento dos referidos serventuários.
III - DETERMINAR aos servidores que após o seu retorno,

apresentem à

Secretaria de Gestão de Pessoas o documento que comprove sua participação no evento acima
citado, para fins de registro em seus assentamentos funcionais.
Dê-se ciência.
Publique-se.
NELSON MACHADO BARROS
Diretor-Geral do TRT da 11ª Região,
em substituição.
Ojr.

