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credenciados ou por transferência bancária para a conta pessoal em instituição bancária indicada.
§2º O valor da remuneração estará sujeito à incidência, dedução e retenção de impostos e contribuições conforme legislação em vigor, por
ocasião da data do pagamento.
Art. 6º
A Comissão será presidida pelo representante da Escola Judicial e deverá apresentar a pontuação de cada proposta candidata no prazo de 8
(oito) dias após a entrega das propostas. Nova redação dada pela Portaria da Escola Judicial nº 7/2020.
Art. 7º Os critérios de pontuação estão definidos na Portaria EJ1 nº 4/2020.
Art. 8º Os casos omissos serão decididos pelo Diretor da Escola Judicial.

Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2020.

MARCELO AUGUSTO SOUTO DE OLIVEIRA
Diretor da Escola Judicial

*Republicação por força do disposto na Portaria EJ1 nº 7/2020

PORTARIA EJ1 Nº 7/2020
Portaria EJ1 nº 07/2020
Nomeia os membros da Comissão Julgadora do concurso para a elaboração de história em
quadrinhos sobre a invisibilidade pública para uso da Escola Judicial do Tribunal Regional do
Trabalho da 1ª Região.
O DIRETOR DA ESCOLA JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA PRIMEIRA REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e
regimentais especialmente previstas no art. 5º, inciso XV da Resolução Administrativa nº 41, de 18 de outubro de 2018, emanada pelo Egrégio
Órgão Especial do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região e,
CONSIDERANDO que por meio da Resolução Administrativa nº 4, de 22 de janeiro de 2015 do Órgão Especial do TRT/RJ, foi criado o Centro de
Pesquisas e Estudos da Escola Judicial do TRT/RJ, com a finalidade, entre outras, de fornecer material que colabore para a reflexão sobre as
atividades formativas da EJ1, incrementar o intercâmbio entre o Poder Judiciário, institutos de pesquisa, universidades e a sociedade, e contribuir
para a socialização de conhecimentos produzidos pelo Poder Judiciário;
CONSIDERANDO que a Portaria da Escola Judicial nº 4/2020 que instituiu e regulamentou o concurso para a elaboração de história em
quadrinhos sobre a invisibilidade pública para uso da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região em suas atividades
pedagógicas prevê em seu art. 7º a formação de Comissão Julgadora do concurso, integrada por três membros, cuja composição será publicada
em Portaria específica da Escola Judicial;
CONSIDERANDO a Portaria da Escola Judicial nº 6/2020 que estabeleceu a forma de remuneração dos membros da Comissão; e
CONSIDERANDO que o representante da Escola Judicial na Comissão não será o Juiz Auxiliar, como previsto no artigo 6º da Portaria EJ1 nº
6/2020,
RESOLVE:
Art. 1º Alterar a redação do artigo 6º da Portaria EJ1 nº 6/2020, nos seguintes termos:
“Art. 6º A Comissão será presidida pelo representante da Escola Judicial e deverá apresentar a pontuação de cada proposta candidata no prazo
de 8 (oito) dias após a entrega das propostas.”
Art. 2ºNomear os seguintes profissionais para comporem a Comissão Julgadora do concurso para a elaboração de história em quadrinhos sobre a
invisibilidade pública para uso da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, instituído pela Portaria EJ1 nº 4/2020.
I - DANIELA SILVA FONTOURA DE BARCELLOS, Chefe da Divisão de Pesquisas Judiciárias da Escola Judicial, doutora em Ciências Políticas
pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que atuará como representante da Escola Judicial.
II - DIANA FELGUEIRAS DAS NEVES, analista judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região e mestre em Ciências Jurídicas e Sociais
pela Universidade Federal Fluminense.
III - LUIZ ANTÔNIO DOS PRAZERES, professor da Universidade Federal de Ouro Preto e doutor em Letras pela Universidade Federal
Fluminense.
Art. 3º
Republique-se a Portaria EJ1 nº 6/2020 com a alteração indicada no § 1º deste ato.
Art. 4º Os casos omissos serão decididos pelo Diretor da Escola Judicial.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho.
Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2020.

MARCELO AUGUSTO SOUTO DE OLIVEIRA
Diretor da Escola Judicial
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