
Clique e saiba mais
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Região dos Inhamúns 
recebe visita do setor 
jurídico

EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO

A Direção Colegiada do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal no 
Estado do Ceará - SINTSEF/CE, em conformidade com os artigos 17, 18, 19 e 20 do seu 
Estatuto, convoca os servidores públicos federais da Advocacia Geral da União, lotados 
no Núcleo Executivo de Cálculos e Perícias (NECAP), para participarem da ASSEMBLEIA 
a ser realizada no dia 30 de novembro de 2015, às 14h em primeira convocação e às 
14h30min, em segunda convocação, na Biblioteca do 11º andar da sede da AGU (Rua 
Vilebaldo Aguiar, 96 - Cocó), para discutir e deliberar sobre a seguinte pauta: 1) Informes; 
2) Termo de acordo enviado ao Advogado Geral da União; 3) Proposta de deflagração de 
greve; 4)Encaminhamentos.

Fortaleza, 27 de novembro de 2015
A DIREÇÃO COLEGIADA

A diretora da Secretaria de Gênero, Raça, Etnias 
e Contra Opressões da Condsef, Erilza Galvão, 
participou na última quarta-feira (25) de audiência 
pública na Comissão de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa do Senado Federal que 
debateu a violência contra a mulher. Em sua 
intervenção, a diretora da Condsef abordou a 
violência contra a mulher no serviço público 
e destacou a importância de se incorporar a 
perspectiva de gênero nas ações do governo em 
todas as esferas. 

Clique e leia na íntegra.

O projeto intinerante 
do setor jurídico está hoje 
em mais uma delegacia: 
a contemplada da vez é a 
Região dos Inhamúns. A 
advogada Joyce Rangel está 
na cidade de Crateús para 
fazer atendimentos específicos e individuais 
com os filiados da região.

Fique atento e saiba quando sua região será 
visitada. Entre em contato com a sua delegacia!

Condsef integra mesa de 
audiência pública no Senado 
sobre violência contra a mulher

http://bit.ly/1YxAWxK
http://bit.ly/1ImsiIW
http://bit.ly/1Pfqeu9
http://bit.ly/1OgwD70
http://bit.ly/1XkJ6wb
http://www.sintsefceara.org.br
http://bit.ly/1Q2d8Pl

