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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CORREGEDORIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
   		

ORDEM DE SERVIÇO TRT GCR Nº 093/2022
(PROAD 18029/2022)



O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR CORREGEDOR REGIONAL DO TRT DA SEXTA REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando o previsto nos ATOS TRT GP nºs 425/2013, 376/2019 e 91/2021,


R E S O L V E:

CONCEDER, ao Exmo. Juiz do Trabalho Substituto deste TRT da Sexta Região, JOSÉ AUGUSTO SEGUNDO NETO, designado para exercer funções jurisdicionais na 2ª Vara do Trabalho de Nazaré da Mata - PE, 09 (nove) meias diárias referentes aos deslocamentos, sendo 01 (uma) meia diária referente ao deslocamento no dia 13.09.2022, com retorno no mesmo dia, 01 (uma) meia diária referente ao deslocamento no dia 14.09.2022, com retorno no mesmo dia, 01 (uma) meia diária referente ao deslocamento no dia 20.09.2022, com retorno no mesmo dia, 01 (uma) meia diária referente ao deslocamento no dia 21.09.2022, com retorno no mesmo dia, 01 (uma) meia diária referente ao deslocamento no dia 27.09.2022, com retorno no mesmo dia, 01 (uma) meia diária referente ao deslocamento no dia 28.09.2022, com retorno no mesmo dia, 01 (uma) meia diária referente ao deslocamento no dia 04.10.2022, com retorno no mesmo dia, 01 (uma) meia diária referente ao deslocamento no dia 05.10.2022, com retorno no mesmo dia e 01 (uma) meia diária referente ao deslocamento no dia 11.10.2022, com retorno no mesmo dia como abaixo especificado, com fundamento no artigo 2°, inciso II, alínea “a” do ATO TRT-GP n° 425/2013, conforme solicitação do magistrado, atendendo à designação objeto da Portaria TRT6-GCR nº 206/2022.


As diárias referem-se aos seguintes períodos:

Ida no dia 13/09/2022 e retorno no mesmo dia – 2ª Vara do Trabalho de Nazaré da Mata – PE;
Ida no dia 14/09/2022 e retorno no mesmo dia – 2ª Vara do Trabalho de Nazaré da Mata – PE;
Ida no dia 20/09/2022 e retorno no mesmo dia – 2ª Vara do Trabalho de Nazaré da Mata – PE;
Ida no dia 21/09/2022 e retorno no mesmo dia – 2ª Vara do Trabalho de Nazaré da Mata – PE;
Ida no dia 27/09/2022 e retorno no mesmo dia – 2ª Vara do Trabalho de Nazaré da Mata – PE;
Ida no dia 28/09/2022 e retorno no mesmo dia – 2ª Vara do Trabalho de Nazaré da Mata – PE;
	Ida no dia 04/10/2022 e retorno no mesmo dia – 2ª Vara do Trabalho de Nazaré da Mata – PE;
	Ida no dia 05/10/2022 e retorno no mesmo dia – 2ª Vara do Trabalho de Nazaré da Mata – PE;
	Ida no dia 11/10/2022 e retorno no mesmo dia – 2ª Vara do Trabalho de Nazaré da Mata – PE.

 O Magistrado informa que os deslocamentos intermunicipais se darão por meio de veículo próprio. 

 
Dê-se ciência e cumpra-se. 


Recife - PE, 23 de setembro de 2022.

RUY SALATHIEL DE ALBUQUERQUE E MELLO VENTURA
Desembargador Corregedor Regional do TRT da Sexta Região



