7. DIVULGAÇÃO DA IMPORTÂNCIA DA CARREIRA - CRIAÇÃO DA REVISTA DE DIREITO
DA ASSEJUR - PUBLICAÇÃO DE INFORMATIVOS - RESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE
COMUNICAÇÃO
o Conselho Editorial da Assejur, com a finalidade de organizar, estruturar e
confeccionar a Revista de Direito da Associação dos Assessores Jurídicos do Tribunal
de Justiça (a publicação terá por objetivo fomentar o debate de ideias e o
desenvolvimento acadêmico dos associados). Divulgar trabalhos técnico-jurídicos
realizados por assessores jurídicos. Reestruturar o sistema de comunicação, com a
publicação de informativos e a criação de uma nova página da entidade na internet.
INSTITUIR

8. CRIAÇÃO DO CLUBE ASSEJUR
novos parceiros para convênios econômicos, sociais e culturais, com o objetivo
de proporcionar descontos para os associados.
BUSCAR

9. CRIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
INCENTIVAR a prática desportiva entre os assessores, com a criação de um departamento

próprio. Realizar convênios com academias promover atividades de recreação.
10. DIAGNÓSTICO PERMANENTE DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS ASSESSORES
ACOMPANHAR,

diagnosticar e propor melhorias das condições de trabalho dos
assessores jurídicos.
11. PLANO DE LOTAÇÃO POR COMPETÊNCIAS DOS ASSESSORES JURÍDICOS
um plano de lotação baseado em critérios de antiguidade e afinidade com
a matéria de trabalho, respeitada a autonomia profissional do assessor jurídico.
ESTABELECER

12. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
ELABORAR um Plano Semestral de Metas e Objetivos, com a finalidade de promover uma

gestão por competências, com efetiva participação democrática dos filiados da Assejur.
13. AGENDA SOCIAL
encontros, almoços e confraternizações, com a finalidade de integração entre
os membros da carreira. Promover o jantar anual, uma tradição a ser preservada.
REALIZAR

14. DIVULGAÇÃO DA CARREIRA
DIVULGAR o papel

da Assejur na preservação dos princípios da legalidade, da eficiência
e da impessoalidade no TJPR. Demonstrar, em todas as instâncias que se fizerem
necessárias, a essencialidade do cargo.
15. MUDANÇAS ESTRUTURAIS NA ASSOCIAÇÃO
a sede da associação em espaço de recreação e debates. Reformular o
Estatuto da Assejur, tendo em vista as demandas dos seus associados e as exigências da
conjuntura.
TRANSFORMAR

A Diretoria.

