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AVISO TJ/DGPES 5/2016 15/08 

Avisa que os titulares de emprego público, servidores 
ocupantes exclusivamente de cargo de provimento 
em comissão do PJERJ e os servidores de outros 
órgãos ocupantes de cargo de provimento em 
comissão ou função gratificada no PJERJ, deverão 
comprovar as despesas com plano de assistência 
médica e/ou odontológica ou seguro saúde, 
realizadas no exercício de 2015, para fins de 
regularização do auxílio saúde, impreterivelmente, 
até o próximo dia 09/09/2016, sob pena de 
suspensão do benefício. 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 227, p. 3. 
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