
 
 
 

2º ENCONTRO DE MULHERES DO JUDICIÁRIO CATARINENSE 
 
21 à 23 de Setembro de 2018 
 

 
EDITAL N.º 04/2018– ENCONTRO DE MULHERES DO JUDICIÁRIO CATARINENSE 
 
1. APRESENTAÇÃO DO EVENTO 
 
O 2º Encontro de Mulheres do Judiciário Catarinense tem como finalidade possibilitar a participação 
democrática e adequada ao maior número possível de trabalhadoras ativas e aposentada, do judiciário 
de Santa Catarina, dentro da disponibilidade estrutural e financeira do evento. 
 
2. OBJETIVOS DO 2º ENCONTRO DE MULHERES DO JUDICIÁRIO CATARINENSE  
 
2.1 O 2º Encontro de Mulheres do Judiciário Catarinense, convocadas pelo Edital Nº 04/2018, será 
coordenado pela Diretoria do SINJUSC, e tem como objetivos: 
2.2 Promover de forma participativa, integrativa e democrática o 2º Encontro de Mulheres do Judiciário 
Catarinense, filiadas ao SINJUSC; 
2.3 Realizar palestras e oficinas visando à construção do bem estar da mulher, relacionado com o seu 
ambiente de trabalho e a sociedade; 
2.4 Fortalecer a unidade e a luta pelos direitos das mulheres; 
 
3. REALIZAÇÃO 
 
3.1 O 2º Encontro de Mulheres do Judiciário Catarinense será realizado nos dias 21, 22 e 23 de setembro 
de 2018, na Praia do Campeche, na cidade de Florianópolis-SC, nas dependências do Hotel São Sebastião 
da Praia. 
3.2 Todas as mulheres do judiciário catarinense, filiadas ao SINJUSC têm direito a participar do evento, 
de forma gratuita, até o prazo final e/ou no limite do número de inscrições, sendo as demais vagas 
remanescentes aberta a todos os filiados ao SINJUSC. 
 
4. FUNCIONAMENTO 
 
4.1 O Encontro será realizado da seguinte forma:   
 
4.1.1 Dia 21 de setembro de 2018: 
a) 20:30h - Lançamento da 2ª Edição da Revista Valente com espetáculo artístico  
b) 22h – Coquetel 
 
4.1.2 Dia 22 de setembro de 2018:  
a) 9h - Mesa de Abertura,  Palestra com Monica Francisco e debates com Grazzielly Alessandra 
Baggentoss; 
b) 10:30h – Teatro;  
c) 12:00h - Almoço;  
d) 14h – Palestra com Liliane Araujo:  
e) 15:00 - Debates 
f) 15:30h - Coffee Break; 
g) 16:00h - Palestra com Myriam Aldana Vargas Sá 
h) 17h - Plenária 
i) 17:30h - Mesa de Encaminhamentos  
j) 18h - Dinâmica de Encerramento.  
k) 20h - Jantar.  
l) 21:30 - Confraternização 
 
4.1.3 Dia 23 de setembro de 2018: 

 
a) Manhã Livre 



b) 12h - Almoço 
 
 

5. DAS INSCRIÇÕES: 
 
5.1 As inscrições são limitadas ao número de vagas e, a fim de possibilitar a logística do evento, os 
trabalhadores e trabalhadoras  ativas e aposentadas filiadas  devem efetuar inscrição mediante o 
preenchimento da ficha anexa ao presente edital. 
5.2 A ficha de inscrição deve ser assinada e enviada, exclusivamente, para o e-mail 
sinjusc@sinjusc.org.br, no período compreendido entre os dias 30/08/2018 à 10/09/2018 e no limites 
das vagas existentes. 
 
6. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
6.1 As despesas com deslocamento, hospedagem e alimentação dos participantes serão custeadas pelo 
SINJUSC, na forma dos itens subseqüentes: 
6.2 A hospedagem será realizada em quartos coletivos de duas à quatro pessoas no hotel em que será 
realizado o 2º Encontro de Mulheres do Judiciário Catarinense. 
6.3 O sindicato não custeará o consumo de produtos de frigobar, com exceção de água. 
6.4 Para o ressarcimento em relação aos deslocamentos é necessário o envio de Nota Fiscal original, 
com o CNPJ do SINJUSC (80.151.087/0001-37), anexado ao Relatório de Ressarcimento de despesas 
disponível na página do sindicato. 
6.5 No caso da região oeste, se o número de inscritas não for suficiente para o fretamento de ônibus, as 
mesmas poderão utilizar veículo particular ou solicitar passagem aérea, deverá a participante a inscrita 
solicitar ao SINJUSC  para que providencie o deslocamento, até o prazo de final da inscrição.  
6.6 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora. 
 
Florianópolis, 27 de agosto de 2018. 
 
Walmor Grando 
Presidente do SINJUSC 


