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Resolução n. 1/GP.CR, de 12 de janeiro
de 2022
Altera o Anexo 02 da Resolução n.
5/GP.CR, de 14 de dezembro de 2018,
que dispõe sobre a convocação de
Juízes do Trabalho Substitutos de 1º grau
de jurisdição para atuar nas Varas do
Trabalho da 2. Região, na forma que
especifica. 
 
Resolução n. 3/GP.CR, de 26 de janeiro
de 2022
Altera a Resolução n. 3/GP.CR, de 10 de
setembro de 2020, que institui o Plano de
Retorno Gradual às Atividades
Presenciais no âmbito do Tribunal
Regional do Trabalho da 2. Região, no
que se refere ao período de isolamento
nos casos de contaminação por Covid-19
e dá outras providências.
 
Edital de remoção n. 2, de 27 de janeiro
de 2022. Proad n. 2765/2022
Comunica abertura de concurso de
remoção para provimento do cargo de
Juiz Titular da 1ª Vara do Trabalho de
Ferraz de Vasconcelos.
 
Edital de remoção n. 1, de 28 de janeiro
de 2022. Proad n. 2692/2022
Comunica abertura de concurso de
remoção para provimento do cargo de
Juiz Titular da 1ª Vara do Trabalho de
Santana de Parnaíba.

Portaria n. 6/GP, de 28 de janeiro de
2022
Altera a Portaria n. 33/GP, de 22 de
outubro de 2020, para substituição de
membro na Comissão de Validação,
Avaliação e Reavaliação Periódica do
Cadastro dos Profissionais Peritos,
Tradutores e Intérpretes no Sistema
AJ/JT, no âmbito do Tribunal Regional do
Trabalho da 2. Região e dá outras
providências.
 
Edital de remoção n. 3, de 31 de janeiro
de 2022. Proad n. 2786/2022
Comunica abertura de concurso de
remoção para provimento do cargo de
Juiz Titular da 1ª Vara do Trabalho de
Cajamar.
 
Ato n. 51/PR, de 1º de fevereiro de 2022
Altera a nomenclatura de 01 (um) Cargo
em Comissão de Assistente de
Secretaria, (CJ-02), em 01 (um) Cargo
em Comissão de Diretor de
Coordenadoria, (CJ-02).
 
Portaria n. 9/DGA, de 1º de fevereiro de
2022
Altera as Portarias n. 34/DGA, de 21 de
outubro de 2019, n. 39/DGA, de 11 de
dezembro de 2019, n. 3/DGA, de 14 de
janeiro de 2020, n. 5/DGA, de 7 de
fevereiro de 2020, n. 14/DGA, de 8 de
junho de 2020, n. 24/DGA, de 18 de
dezembro de 2020 e n. 18/DGA, de 18 de
novembro de 2021, que designam
servidores para atuarem como Gestores
e Fiscais no âmbito do Tribunal Regional
do Trabalho da 2. Região.
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Órgãos de interesse

CNJ
 
Portaria n. 25/CNJ, de 31
de janeiro de 2022
Dispõe sobre a ementa
básica para a aplicação e
disseminação dos
conhecimentos básicos
sobre a Plataforma Digital
do Poder Judiciário
Brasileiro (PDPJ-Br), nos
editais de concursos
públicos, seleções e
capacitações para cargos
de tecnologia da
informação e
comunicação (TIC), dos
órgãos do Poder
Judiciário.
 
Portaria n. 3/CNJ, de 3 de
fevereiro de 2022
Altera a Portaria SG nº
53/2021, que dispõe sobre
a realização das
atividades no Conselho
Nacional de Justiça e
estabelece medidas
preventivas ao contágio
pelo Coronavírus (Covid-
19).

Ministério do Trabalho e
Previdência
 
Portaria n.
938/SEGES.ME, de 2 de
fevereiro de 2022
Institui o catálogo
eletrônico de
padronização de compras,
serviços e obras, no
âmbito da Administração
Pública federal direta,
autárquica e fundacional,
em atendimento ao
disposto no inciso II do art.
19 da Lei n. 14.133, de 1º
de abril de 2021.
 
Portaria n.
1.411/PRES.INSS, de 3
de fevereiro de 2022
Dispõe sobre o formulário
Perfil Profissiográfico
Previdenciário - PPP e
informações prévias à
implantação em meio
digital.
 
Presidência da
República
 
Medida Provisória n.
1.099, de 28 de janeiro de
2022
Institui o Programa
Nacional de Prestação de
Serviço Civil Voluntário e o
Prêmio Portas Abertas.

CSJT
 
Ato Conjunto n.
1/TST.CSJT.GP, de 10 de
janeiro de 2022
Institui grupo de trabalho
com o objetivo definir as
regras acerca do
pagamento de
remuneração de
magistrado ou servidor,
por atividade de instrutoria
interna, no âmbito da
Justiça do Trabalho.
 
Ato n. 8/CSJT.GP.SG, de
1º de fevereiro de 2022
Dispõe sobre os valores
per capita a serem pagos
a título de Assistência
Médica e Odontológica,
Auxílio-Alimentação e
Assistência Pré-Escolar
no âmbito da Justiça do
Trabalho de primeiro e
segundo graus. 
 
Conselho Federal de
Enfermagem
 
Resolução n. 689/COFEN,
de 3 de fevereiro de 2022
Normatiza a atuação da
equipe de enfermagem no
cumprimento de
prescrições a distância,
através de meios
eletrônicos.
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