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A partir de hoje, se concretiza a
implantação do novo sistema
informatizado digital FLUXUS, em
substituição ao Sistema SIGA. Com o
funcionamento do novo sistema, todos
os setores do Tribunal Regional Federal da
5ª Região atualizam sua base de dados
virtual. O relatório com os documentos
por setor estará sempre disponível no
próprio sistema, para facilitar o trabalho
de atualização, que será efetuado pelos
técnicos do Tribunal. A implantação do

Fluxus começa a funcionar
hoje no TRF5 Mais um elevador foi

disponibilizado a parar em todos
os andares, o de número 4
(terceiro à direita de quem entra).
Localizado em frente ao elevador de
serviços, atende agora a todos os
pavimentos. Por outro lado, dois
elevadores permanecem atendendo do
1º ao 8º andares e outros dois, do 8º ao
16º. A baldeação será mantida para
quem não desejar ficar restrito ao dois
equipamentos que param em todos os
planos.

Filiado à instituição norte-americana
International Function Point Users Group
(IFPUG), o TRF5 obtém informações atuali-
zadas de artigos mundiais sobre métricas
de software. Em virtude desse investimen-
to no seu quadro funcional, a servidora
Claudia Salgues concluiu curso de
capacitação na área de medição de
softwares. Aprovada no curso, recebeu
uma certificação internacional denomina-
da Certified Function Point Especialist
(CFPS). O aprendizado na medição de
sistemas tem como um dos objetivos a

aquisição
de parâ-
metros no
estabeleci-
mento de prazos para o cumprimento dos
contratos de serviços nessa área. O curso
ensina ainda a efetuar cálculo de estima-
tiva orçamentária e fazer validação dos
serviços comprados pelo Tribunal. A
validação consiste no controle dos itens
propostos e efetivamente entregues ao
TRF5 pelas empresas especializadas,
possibilitando a contenção de custos.

sistema FLUXUS foi determinada por ato
do presidente do TRF5, desembargador
federal Luiz Alberto Gurgel de Faria,
confirmando a substituição do sistema
SIGA. Servidores indicados pelas chefias
desta Corte participaram de treinamento
para utilizar o novo sistema.

Servidora do Tribunal obtém
certificado internacional em TI

Elevador 4 atende a
todos os andares

A Escola Nacional de Formação e
Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam),
o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o
Centro de Estudos Judiciários (CEJ)
informam aos magistrados da Justiça
comum – estadual e federal – que as
inscrições das primeiras turmas do Curso
de Administração Judiciária serão
encerradas nesta segunda-feira(20).
Lembram, ainda, que a conclusão com
aproveitamento do curso será considerada
para fins de vitaliciamento e de promoção
na carreira.

Inscrições para curso
da Enfam até hoje

A Ouvidoria do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) fechou o primeiro semestre
de 2010 com 14.025 atendimentos de todo
o Brasil. Maio foi o mês com maior número
de demandas, com um total 2.820 pedidos
de informação, reclamação, denúncias e
sugestões. A Bahia demandou o maior
número de manifestações com 19,18% do
total dos pedidos registrados nos meses de
maio, junho e julho; seguida de São Paulo,
com 17,34%; Rio de Janeiro, com 14,03% e
Minas Gerais, com 8,07% das
manifestações.

Ouvidoria do CNJ atende
a mais de 14 mil usuários

Terminam, na próxima sexta-feira (24),
as inscrições para a I Olimpíada da
Justiça Federal da 5ª Região. Para se
inscreverem, os interessados devem
acessar a intranet, onde estão
disponíveis as modalidades esportivas
oferecidas. Informações: 9045.

Olimpíada 2010


