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N. 6 Período: 12 a 16 jul. 2021

Edital de abertura de inscrições n. 1, de
1º de julho de 2021
Abertura de Processo Seletivo destinado
ao preenchimento de 220 vagas de
estágio na área de Direito e 02 vagas na
área de Comunicação Social –
Jornalismo no Tribunal Regional do
Trabalho da 2. Região.

Ato n. 1/GP.VPA, de 6 de julho de 2021
Altera o Ato n. 8/GP.VPA, de 16 de
setembro de 2019, para adequar às
modificações promovidas na Resolução
n. 174/CSJT, de 30 de setembro de 2016
pelas Resoluções n. 252/CSJT, de 22 de
novembro de 2019 e n. 288, de 19 de
março de 2021, quanto à Política
Judiciária Nacional de tratamento dos
conflitos de interesses da Justiça do
Trabalho.

Ato n. 33/GP, de 7 de julho de 2021
Regulamenta o teletrabalho no âmbito do
Tribunal Regional do Trabalho da 2.
Região, estabelecendo as modalidades
teletrabalho integral e parcial, na forma

Portaria n. 38/GP, de 7 de julho de 2021
Altera a Portaria n. 15/GP, de 15 de
março de 2019, para designar os
Administradores Regionais – Titular e
Substituto –, do Sistema de Investigação
de Movimentações Bancárias (Simba), na
forma que especifica

Portaria n. 5/CR, de 8 de julho de 2021
Altera a Portaria CR n. 06/2020, que
regulamenta a realização de atos
telepresenciais nas Varas do Trabalho,
durante a vigência das medidas de
isolamento social para a prevenção do
contágio pela Covid-19, no âmbito do
Tribunal Regional do Trabalho da 2.
Região.

Portaria n. 28/GP, de 8 de julho de 2021
Determina o retorno do expediente
presencial e o atendimento presencial ao
público nos Fóruns e Prédios que
compõem o Tribunal Regional do
Trabalho da 2. Região, na forma que
especifica.

Portaria n. 39/GP, de 12 de julho de 2021
Designa os integrantes da Comissão de
Acompanhamento do Código de Ética
dos servidores do Tribunal Regional do
Trabalho da 2. Região, na forma que
especifica.
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que especifica.

Edital de remoção n. 15, de 7 de julho de
2021
Comunica abertura de concurso de
remoção para provimento do cargo de
Juiz Titular da 2ª Vara do Trabalho de
Guarulhos.

Ato n. 34/GP, de 13 de julho de 2021
Altera o Ato n. 33/GP, de 08 de agosto de
2019, para alterar a composição da
Comissão de Classificação e Avaliação
de Bens Móveis Inservíveis destinados
ao desfazimento, na forma que
especifica.

Órgãos de interesse

Ministério da Economia

Portaria n.
8.560/SEPRT.ME, de 15
de julho de 2021
Anula os incisos XXXIII e
XLVII do art. 2º da Portaria
SEPRT n. 1.067, de 23 de
setembro de 2019, e
revoga os arts. 2º a 4º da
Portaria MTb n. 252, de 10
de abril de 2018.
(Processo
n. 19966.100097/2021-
11). 

CSJT

Resolução n. 294/CSJT,
de 21 de maio de 2021
Altera a redação do § 4º
do art. 8º da Resolução n.
112, de 31 de agosto de
2012, que regulamenta os
procedimentos para a
concessão de ajuda de
custo a magistrados e
servidores da Justiça do

Resolução n. 296/CSJT,
de 25 de junho de 2021
Dispõe sobre a
padronização da estrutura
organizacional e de
pessoal e sobre a
distribuição da força de
trabalho nos órgãos da
Justiça do Trabalho de
primeiro e segundo graus.

Ato n.
62/CSJT.GP.SG.AGGEST,
de 8 de julho de 2021
Institui equipe de iniciativa
nacional com objetivo de
regulamentar a
governança de colegiados
temáticos da Justiça do
Trabalho de primeiro e de
segundo graus e do
Conselho Superior da
Justiça do Trabalho
(CSJT).

Ato n. 59/CSJT.GP.SG, de
13 de julho de 2021
Aprova o Plano
Estratégico do CSJT para

Ato
n. 53/CSJT.GP.SG.AGGEST,
de 14 de julho de 2021
Aprova o Glossário dos
Valores Institucionais e dos
Indicadores aplicáveis ao
Plano Estratégico da Justiça
do Trabalho para o período
de 2021 a 2026.

Ato n. 45/CSJT.GP.SG, de 9
de julho de 2021
Dispõe sobre os
procedimentos a serem
observados na
videogravação de
audiências realizadas no
âmbito da Justiça do
Trabalho.

CNJ

Recomendação n. 101/CNJ,
de 12 de julho de 2021
Recomenda aos tribunais
brasileiros a adoção de
medidas específicas para o
fim de garantir o acesso à
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Trabalho de primeiro e
segundo graus.

o período de 2021 a 2026
e dá outras providências.

Justiça aos excluídos
digitais.
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