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Circular n. 24/2016/ADCEFET-RJ

Rio de Janeiro, 03 de outubro de 2016

Aos/Às professores/as sindicalizados/as

Assunto: Informa sobre alterações no plantão da assessoria jurídica da Adcefet-rj

A  diretoria  da  Adcefet-rj  SSind,  tendo  em  vista  melhorar  os  serviços  oferecidos  aos/às

professores/as sindicalizados/as, comunica que o plantão da assessoria jurídica ocorrerá semanalmente,

sempre nas 3as feiras, de 15h30min às 17h, na Sala da Diretoria da Adcefet-rj, localizada no térreo

do Bloco L do Campus Maracanã do Cefet/RJ (fundos do pavilhão de Mecânica).

Esta  mudança,  negociada  com o Escritório  Boechat  & Wagner  e  aprovada pelo  Conselho de

Representantes, visa garantir um plantão exclusivo para os filiados à Adcefet-rj, uma vez que o mesmo

era compartilhado com a Asser, que possui um contrato próprio e, portanto,  distinto com os mesmos

advogados, o que não justificava a realização de um plantão único para as duas entidades.

A assessoria jurídica da Adcefet-rj SSind compreende consultas preventivas, consultorias diversas,

acompanhamento  e  esclarecimento  de  dúvidas  sobre  ações  judiciais,  elaboração  de  recursos

administrativos,  aconselhamento  jurídico  e  interposição  e  acompanhamento  de  ações  coletivas  e

individuais.  O  conjunto  de  serviços  prestados  pela  assessoria  jurídica,  de  forma  gratuita,  aos

sindicalizados refere-se a temas e demandas que se relacionem com a atividade funcional do professor no

Cefet/RJ, especificamente em assuntos de natureza previdenciária, trabalhista, administrativa e sindical,

envolvendo o Cefet/RJ e a União Federal.

Cabe lembrar também que, além do plantão no Cefet/RJ, a assessoria jurídica pode receber os

sindicalizados em sua sede, via agendamento,  na Av. Rio Branco, 151, sala 602, Rio de Janeiro/RJ –

Telefone: (21) 2505-9032.

Saudações sindicais e de luta,

Professor Alberto Jorge Silva de Lima

Presidente
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