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Portaria n. 14/DGA, de 11 de abril de
2022
Altera as Portarias n. 1/DGA, de 12 de
janeiro de 2016, n. 4/DGA, de 17 de
fevereiro de 2016, n. 14/DGA, de 7 de
maio de 2016, n. 16/DGA, de 13 de maio
de 2016, n. 20/DGA, de 20 de junho de
2016, n. 6/DGA, de 22 de janeiro de
2018, n. 13/DGA, de 15 de fevereiro de
2018 e n. 22/DGA, de 6 de abril de 2018.

Portaria n. 3/GP.CR, de 6 de abril de
2022
Estabelece cronograma para retirada dos
autos físicos arquivados em definitivo nas
Varas do Trabalho integradas ao Arquivo
Central do Tribunal Regional do Trabalho
da 2ª Região.
 
Portaria n. 4/GP.CR, de 6 de abril de
2022
Estabelece o cronograma para
integração das Varas do Trabalho de
Caieiras, Cajamar, Cotia, Guarujá,
Itapevi, Jandira e Suzano ao Arquivo
Central do Tribunal Regional do Trabalho
da 2ª Região.

Órgãos de interesse

TST
 
Ato n.
163/DILEP.SEGPES.
GDGSET.SIS.GP, de 7 de
abril de 2022
Altera a denominação da
especialidade Segurança
Judiciária dos cargos de
Analista Judiciário e
Técnico Judiciário, Área

Ministério da Economia
 
Portaria n.
3.192/SEDDM.ME, de 8
de abril de 2022
Estabelece instruções
sobre a participação de
representante dos
empregados nos
conselhos de
administração das

Portaria n.
3.027/SGP.SEDGG.ME,
de 5 de abril de 2022
Altera o Anexo I da
Portaria n. 14.745/SGP.
SEDGG. ME, de 16 de
dezembro de 2021, que
dispõe sobre a revogação
de atos normativos e o
exaurimento de atos
editados no âmbito do

https://basis.trt2.jus.br/handle/123456789/14701
https://basis.trt2.jus.br/handle/123456789/14697
https://basis.trt2.jus.br/handle/123456789/14696
https://juslaboris.tst.jus.br/handle/20.500.12178/198974
https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-seddm/me-n-3.192-de-8-de-abril-de-2022-392849396
https://legis.sigepe.planejamento.gov.br/legis/detalhar/23484


Administrativa, para
Inspetor e Agente da
Polícia Judicial, e aprova
as atribuições.
 
Conselho Federal de
Biomedicina
 
Resolução n. 346/CFBM,
de 4 de abril de 2022
Habilitação de informática
da saúde.

empresas públicas e
sociedades de economia
mista, suas subsidiárias e
controladas e demais
empresas em que a
União, direta ou
indiretamente, detenha a
maioria  do capital social
com direito a voto e dá
outras providências.

órgão central do Sistema
de Pessoal Civil da
Administração Federal -
SIPEC. 
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