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Subsecretaria de Tecnologia 
da Informação (STI), a Sub-
secretaria de Infraestrutura 

e Administração Predial (SIAP) e 
a Subsecretaria de Material e Pa-
trimônio (SMP) do TRF5 iniciarão, 
em outubro, um trabalho de le-
vantamento dos estabilizadores 
existentes nas diversas unidades 
do Tribunal, com a finalidade de 
analisar suas condições de utili-
zação. De acordo com a diretora-
-geral em exercício, Sorária Caio, a 
medida é necessária em virtude da 
priorização no desenvolvimento 
da tramitação eletrônica de pro-
cessos. “O Tribunal tem investido 
na constante atualização e renova-

ção de equipamentos e sistemas, 
o que tem provocado um natural 
impacto na gestão de bens móveis 
realizada por algumas áreas de 
infraestrutura, em especial a SIAP, 
a STI e a SMP”, destacou. A dire-
tora em exercício disse ainda que 

TRF5 realiza inventário de estabilizadores
o trabalho de inventário abrange-
rá a coleta/conferência de dados 
(marca, potência, tombamento), 
anotação de tempo de uso, de 
estado de conservação e, ainda, 
dos aparelhos que se encontram 
ligados a cada estabilizador. Além 
disso, serão dadas orientações de 
manuseio diário para os usuários. 
“Solicito o empenho de todos na 
devolução à SMP dos estabilizado-
res e demais equipamentos que se 
encontram ociosos e/ou danifica-
dos, de forma a permitir a adequa-
da utilização e gestão desses bens 
e contribuir para a organização e 
produtividade dos ambientes de 
trabalho”, finalizou.

O Projeto Empório Judicial, da 
10ª Vara Federal de Campina 
Grande, foi selecionado para 
participar da XI Mostra Nacional 
de Trabalhos da Qualidade no Po-
der Judiciário. O evento, este ano 
promovido pelo Tribunal Supe-
rior Eleitoral, será realizado nos 
dias 20 e 21/10, em Brasília (DF). 

O projeto, que possibilita a venda 
direta de bens pela internet, foi o 
único escolhido da Paraíba e ficou 
entre os dois únicos representan-
tes da Justiça Federal, ao lado da 
Seção Judiciária do Rio Grande do 
Sul. O trabalho, que traz a assinatu-
ra do juiz federal Rudival Gama do 
Nascimento, do diretor de Secreta-

ria, Marconi Araújo (ambos da 10ª 
Vara), e do servidor Luis Sérgio 
Machado, do Núcleo de Tecnolo-
gia da Informação, vai representar 
a Justiça Federal da 5ª Região no 
evento nacional. No total, foram 
98 trabalhos inscritos, mas apenas 
15 selecionados em todo o Brasil. 
(Fonte: Ascom/JFPB)

O Comitê Olímpico Regional se 
reúne hoje para definir a progra-
mação esportiva e as regras dos 
jogos da II Olimpíada da Justiça 
Federal da 5ª Região, que será 
realizada de 7 a 9/10, no Círculo 
Militar do Recife. O encontro, por 
videoconferência, acontece às 14h, 
na Sala de Reuniões da Secretaria 
Administrativa. Este ano, a compe-
tição reúne 494 atletas, entre ma-
gistrados, servidores e estagiários 
do TRF5 e das seções judiciárias 
da 5ª Região, que disputarão me-
dalhas em diversas modalidades.

Comitê Olímpico 
define hoje tabelas 
e horários dos jogos

Empório Judicial, da PB, é selecionado para mostra nacional

A Esmafe/CE abriu uma comunida-
de virtual para propagar a gestão 
do conhecimento no judiciário. 
O objetivo é promover a troca 
de experiências e disseminar as 
melhores práticas e soluções de 
problemas de interesse comum 
dos membros da comunidade. De 
acordo com a gestora do projeto 
“Comunidade Virtual de Prática: 
Gestão do Conhecimento no Judi-
ciário”, Gisele Peixoto Bezerra Lima, 
um dos objetivos da gestão do 
conhecimento é valorizar o capital 
intelectual dos servidores e magis-
trados. Para ter acesso aos recur-
sos e ferramentas da comunidade, 
basta realizar o cadastro, através 
do preenchimento do formulário 
de cadastramento no endereço:                                        
http://moodle.jfce.jus.br/moodle. 
“A Comunidade foi criada na pla-
taforma Moodle, para quem nunca 
utilizou, teremos uma equipe de 
suporte, que atenderá através do 
telefone (85)-3521-2662 ou do e-
-mail: esmafe@jfce.jus.br”, explica 
a gestora do projeto. 
Prêmio - A Seção de Treinamen-
to e Desenvolvimento da Justiça 
Federal do Ceará foi premiada em 
primeiro lugar, na categoria Gestão 
por Competências, na 2ª Edição do 
Congresso Brasileiro de Educação 
Corporativa.

Gestão do 
Conhecimento


