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N. 43

Período: 31 out. a 4 nov. 2022
Edital de comunicação n. 14, de 28 de
outubro de 2022
Comunica a lista definitiva de
candidaturas para eleição dos cargos
previstos no art. 4º do Ato n. 5/GP, de 23

Portaria n. 2/GP. VPJ, de 25 de outubro
de 2022
Revoga a Portaria n. 1/GP. VPJ, de 15 de
julho de 2019, que determinou a
prorrogação da suspensão do
processamento de demandas em virtude
de incidente de recursos repetitivos.
Edital de concurso de remoção n. 15, de
27 de outubro de 2022. Proad n.
49916/2022
Comunica a abertura de concurso de
remoção para provimento da cadeira 5 na
6ª Turma e da cadeira 3 na Sessão
Especializada em Dissídios Individuais 6
– SDI-6, vagas decorrentes da
aposentadoria do Exmo. Sr.
Desembargador Salvador Franco de
Lima Laurino.

de março de 2015, a fim de compor o
Comitê Gestor Regional para
implantação da Política Nacional de
Atenção Prioritária ao 1º Grau de
Jurisdição.
Edital de remoção n. 26, de 28 de
outubro de 2022. Proad n. 49952/2022
Comunica abertura de concurso de
remoção para provimento do cargo de
Juiz Titular da 13ª Vara do Trabalho de
Guarulhos.
Provimento n. 10/CR, de 28 de outubro
de 2022
Indica as unidades judiciárias que
participarão do Programa de Mentoria de
Varas do Trabalho da 2. Região e
designa os mentores responsáveis,
dentre outras providências.

Órgãos de interesse

TST

Poder Executivo

CJF

Ato Conjunto n. 81/TST.
CSJT. GP, de 27 de

Decreto n. 11.246, de 27
de outubro de 2022

Resolução n. 798/CJF, de
24 de outubro de 2022

outubro de 2022

Regulamenta o disposto

Institui o Guia de Gestão

Edita o calendário oficial
do Tribunal Superior do

no § 3º do art. 8º da Lei n.
14.133, de 1º de abril de

de Riscos do Conselho e
da Justiça Federal de 1º e

Trabalho e do Conselho

2021, para dispor sobre as

2º graus.

Superior da Justiça do
Trabalho para o ano de

regras para a atuação do
agente de contratação e

Resolução n. 800/CJF, de

2023.

da equipe de apoio, o
funcionamento da

24 de outubro de 2022
Dispõe sobre a aprovação

Ato n. 665/SEGJUD. GP,
de 27 de outubro de 2022

comissão de contratação
e a atuação dos gestores

do Manual de Gestão de
Portfólio de Projetos

Divulga a composição do

e fiscais de contratos, no

Estratégicos da Justiça

Tribunal Superior do

âmbito da administração

Federal e do Manual de

Trabalho e de seus
Órgãos Judicantes.

pública federal direta,
autárquica e fundacional.

Gestão de Projetos da
Justiça Federal.

CNJ

Conselho Federal de

CSJT

Enfermagem
Portaria n. 384/CNJ, de 27
de outubro de 2022

Resolução n. 713/COFEN,

Ato n. 188/CSJT. GP.
SEOFI, de 28 de outubro

Altera a composição do

de 3 de novembro de

de 2022

Comitê Gestor do

2022

Abre ao Orçamento da

Programa Nacional de
Gestão Documental e

Atualiza a norma de
atuação dos profissionais

Justiça do Trabalho, em
favor dos Tribunais

Memória do Poder

de enfermagem no

Regionais do Trabalho da

Judiciário.

Atendimento Pré-

Segunda, Nona e Décima

hospitalar (APH) móvel

Regiões, crédito

Terrestre e Aquaviário,
quer seja na assistência
direta, no gerenciamento
e/ou na Central de
Regulação das Urgências
(CRU), em serviços
públicos e privados, civis e
militares.

suplementar para reforço
de dotação constante da
Lei Orçamentária vigente.

Conselho Federal de
Medicina
Resolução n. 2.325/CFM,
de 13 de outubro de 2022
Define e disciplina o uso
de tecnologias de
comunicação na avaliação
médico pericial.
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