
 

 

Com o objetivo de disseminar a informação jurídica encaminhamos, abaixo, os Atos Oficiais do Poder 
Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, indexados pela equipe da Biblioteca do TJERJ e publicados no dia 05 de 
dezembro de 2016, no Diário da Justiça Eletrônico do Estado do Rio de Janeiro – DJERJ. 

Conheça outros Atos do PJERJ; Provimentos, Resoluções etc. que estão disponibilizados no site do 
Tribunal de Justiça;www.tjrj.jus.br, em Consultas > Legislação > Atos Oficiais do PJERJ. 

Os Boletins do Serviço de Referência Bibliográfica e Atendimento ao Usuário estão disponíveis na página da 
Biblioteca no endereço eletrônico: www.tjrj.jus.br > Biblioteca > Produtos > Boletins dos Atos Oficiais do PJERJ. 

 
 

Ato Oficial Data de 
Publicação Ementa 

AVISO TJ/COJES 7/2016 05/12 

Avisa aos Juízes de Direito que estará aberta a 
inscrição para preenchimento de quinze (15) vagas 
para atuação junto ao Grupo Mutirão de Audiências no 
período compreendido entre fevereiro e abril de 2017. 

DJERJ, ADM, n. 62, p. 6. 

AVISO TJ/DGPES 8/2016 05/12 

Avisa a todos os servidores que recebem o auxílio-
creche do período da comprovação da renovação de 
matrícula em creche ou estabelecimento particular de 
ensino legalmente constituído, onde se encontra 
matriculado o filho ou dependente legal, além do valor 
das mensalidades para o exercício de 2017. 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 62, p. 8. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN79/2016 05/12 

Convênio de cooperação recíproca no sentido de 
viabilizar programas de monitoramento de penas e 
medidas alternativas à prisão entre a Ação Social 
Anglicana do Rio de Janeiro - ASA RIO e o Tribunal de 
Justiça. 

DJERJ, ADM, n. 62, p. 9. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN80/2016 05/12 

Convênio de cooperação para promover o 
desenvolvimento acadêmico, científico e tecnológico 
comum e a extração de conhecimento a partir do 
eficiente tratamento da base de dados do Tribunal, 
visando possibilitar a construção de soluções 
tecnológicas para utilização da inteligência extraída na 
solução de demandas de massa realizado entre as 
Faculdades Católicas, Associação Mantenedora da 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - 
PUC RIO e o Tribunal de Justiça. 

DJERJ, ADM, n. 62, p. 9. 

https://seguro.tjrj.jus.br/dje/?SISTEMA=Diário%20da%20Justiça%20Eletrônico&URLREDIREC=https://seguro.tjrj.jus.br/dje/
http://www.tjrj.jus.br/
http://www.tjrj.jus.br/consultas/consultas.jsp
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.html
http://www.tjrj.jus.br/
http://www.tjrj.jus.br/institucional/biblioteca/biblioteca.jsp
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/boletins-do-servico-de-divulgacao
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=198572&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=198486&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=198573&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=198574&integra=1


CONVOCAÇÃO TJ 29/2016 05/12 

Convoca os Chefes de Serventia, os Agentes de 
Capacitação e o Chefe do Setor de Pessoal do 13º 
Núcleo Regional para o Evento que divulgará os 
Programas desenvolvidos pelo Departamento de 
Desenvolvimento de Pessoas da Diretoria Geral de 
Gestão de Pessoas. 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 62, p. 2. 

 

(Referências: RAD-PJERJ-002, RAD-DGCOM-008 e RAD-DGCOM-027) 
 

Caso a íntegra de algum Ato não esteja disponível, favor contatar o endereço eletrônico: seind@tjrj.jus.br 
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Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente. 
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