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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 
DIRETORIA-GERAL

ORDEM DE SERVIÇO TRT - DG – 642/2022

A DIRETORA-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA SEXTA REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regulamentares e de acordo com os Atos TRT-GP n.º 425/2013 e EJ-TRT n.º 001/2022, considerando o contido na Proposta de Concessão de Diárias da EJ-TRT6 n.º 095/2022, e no pedido complementar formulado à fl. 19, do PROAD n.º 20560/2022, bem como a justificativa apresentada na referida proposta à inclusão de final de semana, nos termos do parágrafo 2º do art. 8º do aludido Ato, e no tocante às datas de deslocamento, RESOLVE CONCEDER:  a) 01 (uma) diária integral mais 1/2 (meia) diária (tomando por base o valor fixado para o cargo de Desembargador do Trabalho, constante no anexo da Resolução Administrativa TRT6 n.º 02/2020) sendo: 01 (uma) diária integral, relativa ao pernoite, em 11/11/2022, na cidade do Recife-PE, mais 1/2 (meia) diária, referente ao dia 12/11/2022-sábado) ao professor Jorge Cavalcanti Boucinhas Filho, na qualidade de colaborador eventual, lotado na Universidade Presbiteriana Mackenzie e na Fundação Getúlio Vargas (EAESP FGV), tendo a cidade de São Paulo/SP como a localidade de exercício de sua profissão, em virtude de seu deslocamento, no dia 11/11/2022 (sexta-feira), à cidade do Recife/PE, com retorno no dia 16/11/2022 (quarta-feira), utilizando o avião como meio de transporte, a fim de participar, no dia 11/11/2022, como painelista no Painel: ”Ética, Compliance e Accountability nas Relações Judiciais”, como parte da programação do I Congresso Internacional da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, que acontecerá nos dias 10 e 11/11/2022, no Auditório do Centro Cultural Cais do Sertão, na cidade do Recife-PE; b) 1/2 (meio) adicional de deslocamento, ao referido professor, correspondente à localidade de origem. 

        Recife, 07 de novembro de 2022.

 ERIKA ANTUNES DE ARAÚJO GUSMÃO
       Diretora-Geral do TRT da 6ª Região


Disponibilizada no DEJT de 07/11/2022.












