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corregedoria poder judiciário
geral da justiça Corregedoria-Geral da Justiça
ao estado de goiás Diretoria de Administração e Operações

PORTARIA N° 148/2013

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS,
usando de suas atribuições que lhe confere o art. 14, inciso I, do Regimento Interno da
Corregedoria-Geral da Justiça, e

Considerando o disposto na Portaria n° 51/2012, de 1o de junho de 2012.

RESOLVE:

I - Determinar ao Departamento de Correiçâo e Serviços de Apoio que
promova estudos de gestão, bem como o desenvolvimento das seguintes atividades
forenses, na Comarca de Vianópolis, por meiode suas divisões:

a) Assessoria Correicional Judicial e Extrajudicial pela assessora Ana
Lúcia de Moura Ornelas, que relate os fatos tidos como significativos, documentando
as orientações e/ou os atos retificatórios adotados durante os trabalhos;

b) Serviço de Apoio às Escrivanias Cíveis e Criminais, cujos servidores
seguem listados, que capaciteos funcionários quanto aos procedimentos de escrivania,
organize-a com layout funcional e proceda o inventário do acervo, bem como padronize
as rotinas procedimentais e de gestão de serventia, Adriana Mesquita, Anísio
Rodrigues de Lima Neto, Eunice Hilária Ferreira. Fabiano da Silva Matos, Glauber
Valadão Victor, Heber Silva Veloso, Jorge Eremita Teixeira da Silva, Leonora Parreira
Lopes, Maria Lúcia Meireles dos Santos, Natal Vieira Júnior e Wesley Resende de
Brito;

II - Estabelecer o período de 09 a 13 de setembro de 2013 para
efetivação dos trabalhos.

Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Publique-se.

Goiânia, aos 03 dias do mês dé setembro de 2013.
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Desembargadora NELMA B
Corregedora-G

RREIRA PERILO

Justiça
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