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EDITAL DE CORREIÇÃO 

A Exma. Desembargadora Vice-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho 

da  Vigésima  Região,  RITA DE CÁSSIA PINHEIRO DE OLIVEIRA,  em delegação  de 

inspeção correicional e no uso de suas atribuições legais e regimentais, 

FAZ SABER, aos que o presente Edital virem e dele conhecimento tiverem, 

que no período de 9 a 12/3/2021, será realizada Correição Ordinária na 5ª Vara do Trabalho de 

Aracaju.

A Correição,  em caráter  excepcional,  será  realizada  de maneira  remota  no 

âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, enquanto durar a vigência das medidas 

de isolamento social para a prevenção do contágio pelo novo coronavírus (COVID-19). 

A sessão de  conclusão dos  trabalhos  correicionais  será realizada  de forma 

telepresencial por meio da plataforma “Google Hangouts Meet”, às 11 horas do último dia.

 A  Exma.  Desembargadora  receberá  em  audiência  telepresencial  no  dia 

9/3/2021, a partir das  10  horas, os magistrados, advogados, membros do Ministério Público, 

jurisdicionados, servidores, representantes de sindicatos e os demais interessados em participar. 

Os  interessados  em  participar  da  audiência  e  sessão  de  encerramento  da 

Correição deverão baixar e instalar o aplicativo “Google Hangouts Meet”, podendo fazer uso da 

plataforma  pelos  seus  computadores  institucionais,  pessoais,  tablets  e  celulares,  sendo 

necessário, somente, que informem à Corregedoria Regional, por meio do endereço eletrônico 

sec@trt20.jus.br, em até 4 (quatro) dias úteis anteriores ao da sua realização, um e-mail e o 

número de um celular para o recebimento do convite de acesso à sala virtual.

No sítio eletrônico deste Regional na internet estão disponíveis as orientações 

acerca da instalação e utilização da plataforma “Google Hangouts Meet”. A responsabilidade 
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por conexão estável à internet, instalação e utilização do equipamento e do aplicativo “Google 

Hangouts Meet” para participação nas sessões é exclusiva dos interessados.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é passado o presente Edital que 

será publicado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho e no sítio eletrônico deste Tribunal.

Dado e passado nesta cidade de Aracaju, Capital do Estado de Sergipe, aos 26 

(vinte e seis) dias do mês de fevereiro de 2021, por mim, Deborah Puig Cardoso, Secretária da 

Corregedoria, que subscrevo.

 (assinado digitalmente)
RITA DE CÁSSIA PINHEIRO DE OLIVEIRA

Desembargadora Vice-Presidente em delegação de inspeção correicional

(assinado digitalmente)
DEBORAH PUIG CARDOSO

Secretária da Corregedoria 
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