
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
O Presidente da Associação dos Oficiais de Justiça Avaliadores Federais no Estado de Goiás – 

ASSOJAF-GO, nos termos do artigo 21, II do Estatuto da ASSOJAF-GO, CONVOCA os 

Associados para a Assembleia Geral Extraordinária que será realizada de forma virtual, no dia 1º 

de agosto de 2021, domingo, com primeira chamada às 10h e segunda chamada às 10h30, com 

a seguinte pauta:  

a) eleição dos 7 Delegados da ASSOJAF-GO para participação e votação na Assembleia Geral 

Ordinária da Associação Nacional dos Oficiais de Justiça Avaliadores Federais que será instalada na 

abertura do 13º Congresso Nacional dos Oficiais de Justiça Avaliadores Federais (CONOJAF) e do 

3º Encontro Nacional de Oficiais de Justiça Avaliadores Federais Aposentados (ENOJAP); 

b) respeitando o artigo 17, I e o artigo 18, parágrafo sétimo do Estatuto, eleição de associado como 

membro da Diretoria Executiva para o cargo de Diretor para Assuntos da Justiça do Trabalho, 

vacante desde 23.06.2021, respeitando os termos do artigo 18, parágrafo quarto do Estatuto 

(associado da Justiça do Trabalho em exercício na Capital ou Região Metropolitana); 

c) considerando a vacância do cargo de Vice-Presidente da ASSOJAF-GO em 28.01.2021 e as 

determinações do artigo 18, parágrafo sexto do Estatuto, a Diretora Secretária Juliana Cristina 

Pazeto acumula o cargo de Vice-Presidente desde aquela data, assim, para fins de validade jurídica 

na representação (especialmente em férias do Presidente), referendar, com efeitos “ex tunc”, a  

acumulação do cargo de Diretora Secretária e Vice-Presidente. 

1) O CONOJAF E ENOJAP serão realizados de forma virtual nos dias 1º a 3 de setembro de 2021, 

com início às 10h do dia 1º de setembro em primeira chamada e às 11h em segunda chamada. 

2) Para participar da Assembleia da ASSOJAF-GO e também para se candidatar a delegado é 

necessário preencher o formulário de cadastro disponibilizado até às 23h59 do dia 29 de julho de 

2021.  A Assembleia será realizada pela plataforma Zoom, devido às consequências da pandemia 

pelo novo coronavírus. O Link de acesso será enviado para o telefone do associado constante no 

formulário. 

3) A escolha dos delegados inscritos, caso ultrapasse o número de sete, será feita após a instalação 

da Assembleia, mediante enquete, onde constarão os nomes dos candidatos e o total de votos 

recebidos pelos mesmos (em número e porcentagem) e o total geral de votantes. 

4) Os casos omissos serão decididos pela Assembleia Geral. 

Goiânia, 20 de julho de 2021.  

 

PAULO ALVES DE CARVALHO JÚNIOR 

Presidente da ASSOJAF-GO 

 



 

 

 

 


