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N. 11 Período: 21 a 25 mar. 2022

Ato n. 113/PR, de 14 de março de 2022
Transforma 01 (uma) Função
Comissionada de Assistente
Administrativo Chefe, FC-05, vaga nº 65,
e 01 (uma) Função Comissionada de
Auxiliar Administrativo II, FC-02, vaga nº
766, em 01 (uma) Função Comissionada
de Assistente Administrativo Chefe de
Núcleo, FC-06.
 
Ato n. 13/GP, de 17 de março de 2022
Altera o Ato n. 29/GP, de 28 de junho de
2019, para criar o Núcleo de Operações
Especiais na estrutura organizacional da
Secretaria de Segurança Institucional, na
forma que especifica, e dá outras
providências.
 
Ato n. 1/GP.VPA.CR, de 18 de março de
2022
Institui e disciplina o procedimento da
Reclamação Pré-processual (RPP) em
sede de dissídios individuais no âmbito
do Tribunal Regional do Trabalho da 2.
Região.

Edital de promoção n. 5, de 17 de março
de 2022. Proad n. 8521/2022
Comunica abertura de concurso de
promoção para provimento do cargo de
Desembargador do Trabalho.
 
Portaria n. 9/GP, de 17 de março de 2022
Designa servidores(as) para atuarem
como pregoeiros(as) e equipe de apoio
aos(as) pregoeiros(as) do Tribunal
Regional do Trabalho da 2. Região.
 
Portaria n. 1/GP.VPA, de 22 de março de
2022
Altera a Portaria n.1/GP.VPA, de 28 de
setembro de 2021, que designa os
membros do Grupo Técnico de
Integridade para alterar representante da
Seção de Gestão Socioambiental, na
forma que especifica.
 
Provimento n. 3/CR, de 23 de março de
2022
Estabelece as diretrizes para a
tramitação do processo judicial
eletrônico, para o ajuizamento e
distribuição de ações, para a tramitação
preferencial e para a tramitação em
segredo de justiça nas unidades
jurisdicionais de primeira instância do
Tribunal Regional do Trabalho da 2.
Região.

https://basis.trt2.jus.br/handle/123456789/14669
https://basis.trt2.jus.br/handle/123456789/14665
https://basis.trt2.jus.br/handle/123456789/14667
https://basis.trt2.jus.br/handle/123456789/14663
https://basis.trt2.jus.br/handle/123456789/14666
https://basis.trt2.jus.br/handle/123456789/14670
https://basis.trt2.jus.br/handle/123456789/14671


 
Portaria n. 2/GP.CR, de 21 de março de
2022
Suspende o expediente e o atendimento
ao público, realizados na forma
presencial, no Fórum Trabalhista de
Santos, conforme especifica.

 
Portaria n. 13/DGA, de 24 de março de
2022
Designa servidores para atuarem como
Gestores e Fiscais no âmbito do Tribunal
Regional do Trabalho da 2. Região.

Órgãos de interesse

CSJT
 
Ato Conjunto n.
23/TST.CSJT.GP, de 18 de
março de 2022
Designa a composição do
Comitê de Governança de
Tecnologia da Informação
e Comunicação da Justiça
do Trabalho – CGOVTIC e
do Comitê de Gestão de
Tecnologia da Informação
e Comunicação do
Conselho Superior da
Justiça do Trabalho –
CGESTIC.
 
Recomendação n.
24/CSJT, de 21 de março
de 2022
Recomenda aos Tribunais
Regionais do Trabalho
que promovam medidas
de fiscalização das
empresas prestadoras de
serviços quanto ao fiel
cumprimento das cotas de
contratação de pessoas
com deficiência, de que
trata o artigo 93 da Lei n. 
8.213, de 24 de julho de

Conselho Federal de
Química
 
Resolução Normativa n.
300/CFQ, de 18 de
fevereiro de 2022
Atualiza as modalidades
profissionais na área da
Química de nível técnico.
 
Ministério da Economia
 
Portaria n. 2.509/SPU.ME,
de 18 de março de 2022
Dispõe sobre a destinação
de imóveis de uso
especial de domínio da
União para fins de
racionalização do uso e
compartilhamento de
áreas entre órgãos e
entidades da
administração pública
federal direta e indireta, e
dá outras providências.
 
Portaria n. 2.590/SPU.ME,
de 22 de março de 2022
Retifica a Portaria n.
2.509/SPU . ME, de 18 de
março de 2022, que

Instrução Normativa n.
15/SGP.SEGGG.ME, de
16 de março de 2022
Estabelece orientações
sobre a concessão dos
adicionais de
insalubridade,
periculosidade, irradiação
ionizante e gratificação
por trabalhos com raios-x
ou substâncias
radioativas, e dá outras
providências. 
 
Conselho Federal de
Educação Física
 
Resolução n.
436/CONFEF, de 14 de
março de 2022
Reconhece a competência
do profissional de
educação física para atuar
junto ao Sistema Único de
Saúde - SUS nas
atividades consignadas no
Anexo da Portaria n.
15/MS, de 7 de janeiro de
2022.
 
Poder Legislativo

https://basis.trt2.jus.br/handle/123456789/14668
https://basis.trt2.jus.br/handle/123456789/14672
https://hdl.handle.net/20.500.12178/197973
https://hdl.handle.net/20.500.12178/198413
https://in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-normativa-n-300-de-18-de-fevereiro-de-2022-387979022
https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-spu/me-n-2.509-de-18-de-marco-de-2022-387364192
https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-spu/me-n-2.590-de-22-de-marco-de-2022-387967152
https://legis.sigepe.planejamento.gov.br/legis/detalhar/23461
https://www.confef.org.br/confef/resolucoes/519


1991, observando-se,
nesse universo, a
possibilidade de que
sejam implementadas
ações de incentivo à
inserção no mercado de
trabalho também das
pessoas com Síndrome de
Down, nas atividades que
lhes sejam compatíveis.
 
CNJ
 
Resolução n. 448/CNJ, de
25 de março de 2022
Altera, renumera e
acrescenta dispositivos à
Resolução n. 303/CNJ, de
18 de dezembro de 2019,
que dispõe sobre a gestão
de precatórios e
respectivos procedimentos
operacionais no âmbito do
Poder Judiciário. 

dispõe sobre a destinação
de imóveis de uso
especial de domínio da
União para fins de
racionalização do uso e
compartilhamento de
áreas entre órgãos e
entidades da
administração pública
federal direta e indireta, e
dá outras providências.
 
Portaria n. 2.508/ME, de
18 de março de 2022
Declara a revogação de
atos normativos inferiores
a Decreto, para fins do
disposto no art. 8º do
Decreto n. 10.139, de 28
de novembro de 2019.

 
Lei n. 14.314, de 24 de
março de 2022
Altera a Lei
Complementar n. 173, de
27 de maio de 2020, para
ajustar o período de
suspensão da contagem
dos prazos de validade
dos concursos públicos
em razão dos impactos
econômicos decorrentes
da emergência de saúde
pública de importância
internacional decorrente
da covid-19.
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