
 

P O R 

                           O Presidente do Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado do 

Maranhão – SINDJUS/MA, no uso de suas atribuições regulamentares

CONSIDERANDO

SINDJUS/MA com a preservação da saúde dos

CONSIDERANDO

medidas emergenciais em conformidade com as determinações oficiais de prevenção à 

pandemia do Coronavírus (COVID

do Ministério da Saúde e do Estado do Maranhão;

CONSIDERANDO

ocorrência dos casos de contaminação pela COVID

infecção pelo vírus influenza 

R E S O L V E:

Art.1º- Alte

Administrativa, da modalidade presencial, exceto os Vigias, 

janeiro de 2022 , sendo o horári

modalidade de teletrabalho (home office), devendo estes empregados permanecerem 

à disposição para o atendimento de qualquer convocação da Administração 

SINDJUS/MA; 

Art.2º O atendimento ao pú

 

P O R T A R I A  SINDJUS Nº 001/2022 

Altera o regime de trabalho 

presencial para teletrabalho

empregados do Sindjus/MA

 

O Presidente do Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado do 

SINDJUS/MA, no uso de suas atribuições regulamentares 

CONSIDERANDO o compromisso primordial da Administração do 

com a preservação da saúde dos seus empregados da entidade;

CONSIDERANDO, também, a necessidade de implantação temporária de 

medidas emergenciais em conformidade com as determinações oficiais de prevenção à 

pandemia do Coronavírus (COVID-19), emanadas da Organização Mundial de Saúde, 

o Ministério da Saúde e do Estado do Maranhão; 

CONSIDERANDO, ainda, o aumento brusco, significativo e transitório da 

dos casos de contaminação pela COVID-19 e suas variantes e dos casos de 

infecção pelo vírus influenza no Estado do Maranhão; 

S O L V E: 

Alterar o regime de trabalho dos empregados

Administrativa, da modalidade presencial, exceto os Vigias, no período de 14 a 30 de 

sendo o horário de atendimento das 08:00 às 18:00 horas

modalidade de teletrabalho (home office), devendo estes empregados permanecerem 

à disposição para o atendimento de qualquer convocação da Administração 

O atendimento ao público será feito via e-mail o

Altera o regime de trabalho de 

presencial para teletrabalho aos 

do Sindjus/MA. 

O Presidente do Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado do 

 

o compromisso primordial da Administração do 

seus empregados da entidade; 

, também, a necessidade de implantação temporária de 

medidas emergenciais em conformidade com as determinações oficiais de prevenção à 

19), emanadas da Organização Mundial de Saúde, 

, ainda, o aumento brusco, significativo e transitório da 

19 e suas variantes e dos casos de 

empregados da Sede 

no período de 14 a 30 de 

o de atendimento das 08:00 às 18:00 horas, para a 

modalidade de teletrabalho (home office), devendo estes empregados permanecerem 

à disposição para o atendimento de qualquer convocação da Administração do 

mail ou telefones nos 



 

contatos abaixo discriminados

ADMINISTRAÇÃO SINDJUS

98350-0047; 

SECRETARIA GERAL

0022; 

JURÍDICO

CONVÊNIOS

org.br (98) 98350-0046 

IMPRENSA

Art.3

retornará mediante novo ato

Maranhão –Sindjus/Ma, observados todos os itens de segurança aos funcionários e ao 

público em geral. 

 

São Luís (MA), 

 

 

GEORGE DE JESUS DOS SANTOS FERREIRA

 

aixo discriminados. 

ADMINISTRAÇÃO SINDJUS:  sindjus_claudia@hotmail.com

SECRETARIA GERAL:  secretariageral@sindjus.org.br

JURÍDICO : jurídico@sindjus.org.br  (98) 98465-3143;

CONVÊNIOS:conveniossindjus.org.br/adesaoconvenios@sindjus.

IMPRENSA: sindjusma@gmail.com  (98) 98241-0089

Art.3º O retorno às atividades na modalidade presencial 

mediante novo ato do Presidente do Sindicato dos Servidores da Justiça do 

Sindjus/Ma, observados todos os itens de segurança aos funcionários e ao 

São Luís (MA), 14 de janeiro de 2022 

GEORGE DE JESUS DOS SANTOS FERREIRA 
Presidente do SINDJUS/MA 

sindjus_claudia@hotmail.com (98) 

secretariageral@sindjus.org.br (98) 9 8350-

3143; 

adesaoconvenios@sindjus.

0089 

O retorno às atividades na modalidade presencial 

do Presidente do Sindicato dos Servidores da Justiça do 

Sindjus/Ma, observados todos os itens de segurança aos funcionários e ao 

GEORGE DE JESUS DOS 
SANTOS 
FERREIRA:01568984383
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