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OFÍCIO - Nº 7 - SBCP-DSUJ/SBCP-NUAR
São Paulo, 18 de junho de 2021.
Ilustríssimo Senhor Presidente,,

Sirvo-me do presente para informar Vossa Senhoria que será realizada Correição Geral
Ordinária e Inspeção Administrativa de Avaliação nesta 14ª Subseção Judiciária de São
Paulo, no período de 12 a 16 de julho de 2021, de acordo com o cronograma
aprovado pelo Conselho da Justiça Federal da Terceira Região, nos termos da Portaria
CORE 2676, de 07 de junho de 2021, anexa.
A solenidade de abertura dos trabalhos correcionais será no dia 12 de julho de 2021 e a
de encerramento, no dia 16 de julho de 2021, em horário a ser informado
oportunamente.
As sessões serão realizadas remotamente, por videochamada, no sistema Microsoft
TEAMS, sendo recomendável que todos ingressem na reunião no dia e hora
designados, com o microfone fechado, para evitar ruídos, devendo ativá-lo no caso de
se pedir a palavra.
Caso haja interesse em participar das solenidades, ou enviar representante,
solicito que os dados abaixo sejam enviados, até o dia 05/07/2021, ao e-mail
do NUAR de São Bernardo do Campo (sbcamp-nuar@trf3.jus.br):
- Nome completo;
- Cargo;
- Número do telefone celular; e
- Endereço de e-mail.

Na oportunidade, apresento protestos de estima e consideração.

Documento assinado eletronicamente por Lesley Gasparini, Juiz Federal, em
21/06/2021, às 17:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.trf3.jus.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 7785332 e o código CRC B1CF206E.
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