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Selo do Memorial - Segunda Fase

Agora é a sua vez. Escolha o selo!
De 1º a 10 de setembro,
acesse o site do TRT-RS
e vote em uma das
propostas finalistas.
Passada a primeira etapa do Projeto
Selo do Memorial – Acervo Histórico,
inicia-se a segunda fase – escolha do
selo –, em votação aberta. Para tanto,
basta acessar a página do TRT-RS
(www.trt4.gov.br). Nela, estão
indicados os caminhos que levam à
eleição.

O selo
mais votado
será utilizado como
identificação nos
processos e documentos
históricos da Justiça do
Trabalho da 4ª
Região.

Tribunal. Tão logo finalizada a fase de
votação, proclamado o resultado e
identificados os trabalhos, todos serão
divulgados publicamente.
Sua participação é fundamental.
Você estará escolhendo o selo que será
adotado pela administração do TRT da
4ª Região na distinção de processos e
documentos com interesse histórico.
Bom voto!

Seminário de Lançamento do Selo
Vinte e dois trabalhos foram
apresentados. Nos termos da Portaria
nº 4.409, de 30 de julho de 2.007, seis
foram selecionados pela Comissão
Julgadora. A escolha do selo, dada a
beleza e a criatividade dos trabalhos, é
tarefa difícil. Somente um pode ser
selecionado. Vota-se apenas uma vez. O
prazo de encerramento da votação é 10
de setembro.

Revelação
A abertura do envelope lacrado,
contendo a identificação do autor do
trabalho vencedor, será em sessão
pública, no dia 14 de setembro de 2007,
às 15 horas, no Salão Nobre da
Presidência, no 6º andar do prédio do

O TRT da 4ª Região, com apoio da
sua Escola Judicial, fará um Seminário
de lançamento do Selo vencedor que
ocorrerá em 5 de outubro de 2007, no
auditório do Foro Trabalhista, aberto a
todos os interessados.
Nesse evento, haverá um painel de
abertura com relatos das diversas
experiências de preservação de acervos
históricos e parcerias no Rio Grande do
Sul. Dele participarão professores
universitários e magistrados dos Foros
Trabalhistas de Pelotas, Santa Maria e
Passo Fundo que desenvolvem projetos
de parcerias. A diretora do NUPERGS
também participará. A seguir, serão
apresentados os projetos de Selo do
TRT da 3ª Região, Minas Gerais, e do
TRT da 4ª Região, Rio Grande do Sul.

Na conferência de encerramento, a
Profª. Drª. Gladys Sabina Ribeiro
(Depto. de História e do PPGH da
Universidade Federal Fluminense) e a
Profª. Ms. Maria da Penha Franco
Sampaio (Coordenadora do Projeto de
Organização do Acervo Arquivístico do
TRF2/Biblioteca Central da
Universidade Federal Fluminense)
relatarão a experiência de organização
documental do TRF-RJ.
Por fim, o Presidente do TRT da 4ª
Região fará a aposição do primeiro selo
em processo histórico.
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