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O Planejamento Estratégico
do Conselho da Justiça Fede-
ral para 2010/2014, aprovado
pelo ministro Cesar Asfor
Rocha (presidente do CJF),
inclui 15 projetos de âmbito
nacional e 113 de âmbito
regional. Relacionados a diver-
sos temas, como Eficiência
Operacional, Alinhamento e
Integração, Atuação Institu-
cional, Gestão de Pessoas e Infraestru-
tura e Tecnologia, o Planejamento
Estratégico consolida os projetos a
serem desenvolvidos pelos órgãos da
Justiça Federal – CJF, tribunais regionais
federais e respectivas seccionais.
Antecipando-se à proposta do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), os órgãos da

Justiça Federal alinha planejamento
estratégico 2010/2014

Justiça Federal já vinham
adotando a gestão estratégica
desde 2006. Agora, as ações
estão sendo planejadas em
conjunto, inserindo-se em um
mapa estratégico único e com
o objetivo de tornar a
estratégia um processo
contínuo, desenvolvendo uma
cultura colaborativa, orientada
a resultados. A atuação

estratégica da Justiça Federal será
balizada nos seguintes valores: ética,
transparência, modernização,
comprometimento, responsabilidade
socioambiental, respeito ao ser humano
e à qualidade. Informações sobre
projetos podem ser obtidas no site do
Conselho (www.jf.jus.br/cjf).

A Seção Judiciária
de Sergipe
publicou, em
dezembro, o 3º
edital de eliminação
de documentos
contendo 1000
processos físicos
para serem descartados. As publicações
seguem diretrizes do Programa de
Gestão Documental da Justiça Federal de
1º e 2º Graus. Antes do efetivo descarte
dos processos ou documentos, o edital é
publicado em veículo oficial de cada
órgão, com prazo de 45 dias para
possíveis manifestações das partes
interessadas, de acordo com a
Resolução 23, de 19 de setembro de
2008. O material descartado será doado à
Cooperativa de Agentes Autônomos de
Reciclagem de Aracaju - CARE.

JFSE publica 3º
edital de eliminação

Dos 116 novos estagiários de nível
superior do TRF5, aprovados em
seleção pública no final do ano
passado, 55 convocados participam,
na tarde de hoje, no NDRH (Anexo I),
de uma palestra sobre o funciona-
mento desta Corte e a Segurança da
Informação. Em seguida, começam a
desenvolver as atividades nesta Corte.

Tribunal recebe
novos estagiários

O Núcleo de Assistência e Saúde (NAS) concluirá, este mês, os projetos que serão implementados ao
longo de 2010. Entre eles estão as campanhas de combate à obesidade, às doenças sexualmente
transmissíveis, ao alcoolismo, à hipercolesterolemia e à verminose. De acordo com o diretor do NAS,
Cláudio Sá Pereira, a pauta também engloba campanhas de prevenção e diagnóstico da diabete e do
estresse (ansiedade e depressão), assim como a prevenção, diagnóstico e tratamento da hipertensão
arterial. Os projetos beneficiarão todos os integrantes do TRF5.

Projetos para 2010

As fotos de eventos do Tribunal po-
dem ser acessadas na Intranet.

Basta digitar www.intranet.trf5.gov.br/
banco_de_imagens, ou clicar em
SERVIÇOS e escolher GALERIA

DE FOTOS DE EVENTOS.

Fotos de eventos

Está disponível na Intranet uma lis-
ta telefônica completa. O usuário

poderá fazer a busca pelo nome do
servidor ou pelo setor. Qualquer

sugestão ou correção de dados de-
verá ser feita à DG, ramal 9261.

Lista Telefônica

Saúde

A Asserjufe está funcionando no 3º
andar do edifício-sede do TRF5.

Informações: 9581.

Asserjufe


