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Dia do Arquivista

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
adquiriu 5,1 mil certificados digitais
para distribuição aos magistrados de
todo o país. A certificação – dispositivo
que assegura a autenticidade na
comunicação eletrônica – tem se
tornado cada vez mais importante no
dia a dia dos juízes, mas 40% deles
ainda não estão certificados. “A

A 4ª Vara Federal de Sergipe irá
realizar, às 9h dos dias 26 de outubro
e 11 de novembro, leilão de bens móveis,
imóveis, veículos e equipamentos diver-
sos. Entre os produtos ofertados, resultan-
tes de penhora na Justiça, encontram-se
carros de passeio, ônibus, mobiliário,
confecções, computadores, peças auto-
motivas, material para construção e várias
máquinas. Os imóveis estão avaliados en-
tre R$ 20 mil e R$ 16 milhões. Informações
detalhadas sobre a relação de bens e con-
dições da arrematação podem ser obtidas
no edital de leilão, disponível no site
www.nebid.com.br ou na própria Vara, das
9h às 18h. O evento irá ocorrer no audi-
tório da Justiça Federal em Aracaju – SE.

Justiça Federal
em Sergipe
promove leilão

entrega de certificados digitais é mais
um passo do Conselho, auxiliando os
juízes e os tribunais a se moderniza-
rem”, comenta o conselheiro do CNJ
Felipe Locke. Vários sistemas utilizados
pela Justiça são restritos aos magis-
trados certificados digitalmente. A
meta do CNJ é certificar todos os 16,1
mil juízes.

O taquígrafo Aleksándros Meira de Souza recebeu convite para pu-
blicar sua dissertação de mestrado em livro impresso na Alemanha.
Sua tese enfatiza a substituição do combustível fóssil pelo
hidrogênio, visando a diminuir o efeito estufa. Aleksándros é mestre
e doutorando em Engenharia Química pela UFPE, cadastrado no CNJ
para ensino a distância. Atua na área de petróleo e gás natural, meio
ambiente e desenvolvimento sustentável, tendo publicado artigos
em vários países. O servidor atua no TRF5 há 16 anos.

Servidor do TRF5 tem tese de
mestrado transformada em livro

CNJ entrega certificado digital a 5 mil juízes

O Núcleo de Gestão
Documental do TRF5 informa aos
servidores que os chamados para
esclarecimentos sobre o sistema FLUXUS,
no ramal 9002 (Informática), podem ser
resolvidos pelo atendimento por telefone
ou por assistência remota. Não é
necessária a presença do técnico nos
setores. Tal medida é importante para
que o usuário possa ser atendido com
mais rapidez.

Atendimento
do FLUXUS

Cerca de 150 servidores de toda a 5ª
Região participaram do Projeto de
Treinamento e Desenvolvimento
Funcional no curso de Atendimento ao
Cidadão, oferecido pela Escola Nacional
de Administração Pública( ENAP), em

parceria com este Tribunal, com o
objetivo de aprimorar o relacionamento
com o cidadão-usuário. O curso foi
realizado na modalidade a distância e
teve carga horária de 20 horas-aula.
Além desse, estão sendo oferecidos os
cursos de Ética e Serviço Público,
Legislação de Pessoal, Fundamentos em
Gerência de Projetos, como forma de
sensibilizar os servidores ao ambiente
virtual que será utilizado no Portal
Ensino a Distância, que se encontra em
fase de produção na Subsecretaria de
Informática e que faz parte do projeto de
implantação de uma base de educação a
distância, proposto pelo Planejamento
Estratégico desta Corte.

Servidores da 5ª Região aprimoram
aprendizado em ambiente virtual


