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1. lnformações Gerais

Ata n.e 2/2015 - Reunião dos Diretores e funcionários da

Associação dos Servidores dâ Justiça do Trabalho no Estado do

Espírito Santo - AJUSTES

Data;7 /8/2Ot5 Horário: 16 às 18h

Participântes:

George Luiz Barcelos Santos (Diretor-Presidente), 5ilvana Maria Gonçalves Jacobina (Vice-

presidente), Valdir José de Sousa (1e Tesoureiro), Celia Rocha Schneider De Martin, Natiely da Rocha

Oliveira, Fernanda Gomes da Silva, Ramon Nascimento da Fonseca e Leiva Lucas Muniz

2, Objetivos da Reunião

. Projeto piloto: Café estratégico

. Distribuição dos serviços

. Substituição de funcionário no período de férias

o Comunicação dos eventos promovidos pela Ajustes aos funcionários em tempo hábil

. Fêsta da Ajustes {funcionários designados para trabalhar)

3. ltêns e providências

Item 1- lmplantação do projeto piloto Café Estratégico

Foi implantado o projeto Café Estratégico da Ajustes com objetivo de ide ntifica r/so lucion a r a lguns

problemas no processo de trabalho da Ajustes. Além disso, o projeto visa a melhoria do clima

organizacional da nossa Associâção.

o café Estratégico ocorrerá, prefe rencia lmente, nas tardes das sextas-feiras com presença

obrigatória para os Funcionários e facultativa dos Dirêtores da Ajustes.

Item 2 - Substituição do funcionário no período de férias

o processo de trabalho deve ser entendido/resolvido por todos os funcionários. Desse modo, o

funcionário que entrar de férias deve em tempo hábir fornecer todas as condições para que o seu

substituto possa exercer as atividades a contento.

Providências

Treinamento do funcionário que rearizará a substituição em tempo hábir afim de que não haja
prejuazo no serviço prestado pela AJUSTE
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Ata n.e 2/2015 - Reunião dos Diretores e funcionários da

Associação dos Servidores da lustiça do Trabalho no Estado do

Espírito Santo - AJUSTES

Prazo de atendimento

Item 3 - Comunicação dos eventos promovidos pela Ajustes aos funcionários em tempo hábil

Providências

As diretoras Silvana lacobina e Euzimar Meirelles definirão um calendário de eventos para todo o
ano de 2016, possibilitando a programação de providências e ampla divulgação entre os

funcionários da AJUSTES e todos os associados

Prazo de atendimento

Novembro de 2015

Item 4 - Festa da Ajustes (Íuncionários designados para trabalhar)

Providências

Os funcionários que trabalharem na festa, farão compensação horas e/ou terão horas pagas, com

aprovação prévia da Diretoria da AJUSTES.

Prazo de atêndimento

Agosto de 2015

Participantes Assinatu ra

George Luiz Barcelos Santos (Diretor-presidente)

Silvana Maria Gonçalves Jacobina (Vice-presidente)
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Natiely da Rocha Oliveira
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