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JUCESP
JANEIRO
Reunião da Diretoria da ATPIESP com a Presidência
e a Gerência de Serviços Auxiliares do Comércio da
JUCESP para apresentação e inauguração do novo
Sistema de Livros 100% Digitais.
MAIO
Envio de ofício para a Gerência de Fiscalização
solicitando esclarecimentos a respeito do novo sistema
de livros de digitais.
AGOSTO
- Denúncia de irregularidades no credenciamento de
tradutores por meio de edital da Secretaria de
Administração do Ministério Público Federal (MPF);
- Convite para o Presidente da JUCESP e Dra. Marina
Centurion participarem do EnconTra 2020.
DEZEMBRO
Ofício apresentando os diversos problemas na busca de
tradutores do site da JUCESP e solicitando correção.
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DENÚNCIAS
Após a retomada parcial do atendimento na JUCESP
aos usuários, por ocasião da pandemia, a ATPIESP
deu

continuidade

ao

serviço

regular

de

encaminhamento de denúncias sobre propostas
ilegais de ofertas de tradução juramentada por parte
de empresas e tradutores.
Foram encaminhadas denúncias à JUCESP, com documentação relacionada, de três
empresas cuja irregularidade era comprovada, após notificação a cada uma delas,
individualmente. Entramos com pedido de representação ao Ministério Público para dois
dos casos citados.

AÇÕES DIVERSAS
Solicitação

de

esclarecimentos

sobre

o

Edital

de

Credenciamento

nº

01/SMTUR/2020 da Secretaria Municipal de Turismo;
Impugnação do Edital de Credenciamento Nº 1/PGJ/2019, Processo Nº
PGJ/10/2531/2019, publicado pelo Ministério Público do Mato Grosso do Sul;
Impugnação

ao

Edital

Chamamento

225/2020,

Processo

Nº

04024-

00004183/2020-95, do Hospital da Criança de Brasília;
Solicitação de retificação do Edital de Credenciamento Nº 03/2020, do INSS/SP;
Apresentação de esclarecimento e pedido de providências – Pregão Eletrônico
Nº020/2020, da Fundação Padre Anchieta;
Ofício para a Universidade Estadual Paulista (UNESP), campus de Bauru, com
esclarecimentos sobre a tradução de documentos escolares;
Envio de considerações a respeito da Consulta Pública Nº 03/2020, do
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, acerca da
autenticação dos termos de abertura e de encerramento dos livros contábeis ou não
dos empresários individuais, das empresas individuais de responsabilidade limitada
(Eireli), das sociedades e dos agentes auxiliares do comércio.
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ATENDIMENTO
Reformulação do site da ATPIESP;
Dinamização

do

atendimento

remoto

aos

associados;

transferência de linha telefônica fixa e contratação de linha
móvel para atendimento via WhatsApp;
Frequente atualização do site da ATPIESP com materiais e
tutoriais de procedimentos da JUCESP para auxiliar os
tradutores;
Pesquisas on-line com associados para organização das
atividades.
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CURSOS E PALESTRAS
08/02
2ª Edição da oficina “O Trabalho
do TPIC na Era Digital” – Presencial
20/06
3ª Edição da oficina “O Trabalho
do TPIC na Era Digital” – On-line

29/08
4ª Edição da oficina “O Trabalho do TPIC
na Era Digital” – On-line
26/09
Oficina sobre CAT Tools – On-line

17/10
Reapresentação da palestra
“A Implantação do Livro Digital em
São Paulo” exclusivamente para
associados – On-line
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24/10
Webinário “Dominando a
Terminologia” – On-line

26/11
Palestra sobre a Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais –
On-line

28/11
Oficina “Microsoft Word –
Revisão das principais
ferramentas de otimização
do trabalho” – On-line
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EVENTOS
07/03
Assembleia Geral – Presencial
18/07
Evento com associados do interior

28/07
Comemoração dos 20 e 40 anos de
concursos

30/09
EnconTra 2020

11/12
Confraternização de final de ano
ATPIESP - 2020
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