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Comemorações do Dia do Servidor 
começam amanhã

CEJUSC publicou resultado preliminar 
da Seleção de Conciliadores

Estágio na Subseção 
de Serra Talhadade Outubro

QUARTA

Sistemas PJe e Creta serão incrementados 
pela ferramenta Exodus 

Aniversariantes
Juliana Pina Godoy de Carvalho 
Gab. do Des. Federal Élio Siqueira Filho
Maria Sayrana Alves de Arruda 
Gab. Des. Federal Vladimir Carvalho

partir de hoje (19), o Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região 

– TRF5 disponibilizará o Exodus, 
uma nova ferramenta que vai faci-
litar o atendimento aos servidores, 
advogados, magistrados ou qual-
quer usuário dos sistemas PJe e 
Creta, em toda a 5ª Região. Com a 
novidade, a abertura de chamados 
e ocorrências referentes ao PJe e 
ao Creta devem ser agora realiza-
das por meio do Exodus. De acor-
do com Raphael Alves, analista de 
processo da Resource IT e membro 

da equipe do suporte do 
TRF5/PJe, a principal van-
tagem é que o usuário 
terá mais transparência 
nas solicitações (reclama-
ções, sugestões, dúvidas) 
realizadas ao suporte, pois 
um protocolo será gerado. 
A partir daí, o interessado 
pode acompanhar toda a 
tramitação da solicitação por um 
sistema unificado, sem precisar 
ficar acessando a caixa de e-mail 
para saber seu status. A nova ferra-

menta também garante ao usuário 
que seu chamado seja analisado de 
forma mais rápida e efetiva.
Acesso - O Exodus poderá ser 

acessado por 
meio do site do 
TRF5 (www.trf5.
jus.br) ou do en-
dereço: https://
atendimentopje.
trf5.jus.br. Caso 
o usuário ainda 
não tenha rea-
lizado o acesso 
ao portal de 
atendimento, 

poderá se cadastrar, acessando a 
opção “Entrar Agora”, e preenchen-
do o formulário. Mais informações: 
(81) 3425-9241 ou 3425-9920.

As comemorações da Semana do 
Servidor no Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região – TRF5 começam 
amanhã, às 9h. O presidente do 
Tribunal, desembargador federal 
Rogério Fialho Moreira, recebe 19 
presidentes dos sindicatos e das as-
sociações de servidores vinculados à 
Justiça Federal na 5ª Região para um 
café da manhã. À tarde, a partir das 
16h, Fialho estará disponível para 

um bate-papo com os servidores do 
Tribunal, para falar sobre as ações 
planejadas e realizadas durante 
sua gestão. Na ocasião, ele fará a 
abertura simbólica da exposição de 
artes dos magistrados e servidores, 
que acontecerá até o dia 28, no hall 
do TRF5, e do concurso cultural de 
fotografias #OlharesTRF5. O dia 20 
será encerrado com uma apresenta-
ção do humorista Jessier Quirino.

A Subsecretaria de Pessoal do 
TRF5 informa que os servidores 
devem marcar as férias de 2017, 
impreterivelmente, até o dia 11 
de novembro. A marcação é feita 
no sistema de gestão de Recur-
sos Humanos, na Intranet. Vale 
lembrar que o sistema não aceita 
marcações de quem não usufruiu 
de todos os períodos de 2016.

A Subseção Judiciária de Serra Ta-
lhada/PE está com inscrições aber-
tas, até sexta-feira (21/10), para 
estágio remunerado na área de 
Direito, destinada ao preenchimen-
to imediato de uma vaga, além de 
formação de cadastro de reserva. As 
inscrições devem ser realizadas na 
sede da Subseção, localizada na Rua 
Vereador Silvino Cordeiro, s/n, no 
bairro AABB, das 9h às 18h. A sele-
ção será feita por meio da realização 
de duas provas, uma objetiva e ou-
tra discursiva, com previsão de apli-
cação no dia 7/11, no município de 
Serra Talhada. O estágio, que possui 
jornada de 20 horas semanais, terá 
duração de um ano, podendo ser 
prorrogável por igual período. (Com 
informações da Ascom/JFPE)

O Centro Judiciário de Solução 
Consensual de Conflitos e Cida-
dania (CEJUSC) da Seção Judici-
ária da Paraíba (SJPB) divulgou, 
na última quinta-feira (13/10), o 
resultado preliminar da Seleção 
de Conciliadores 2016. Ao todo, 
124 candidatos foram classificados 
pela Comissão Examinadora do 
certame, composta pelo coorde-
nador da Central de Conciliações, 
juiz federal Rogério Roberto Gon-

çalves de Abreu, e pelo Diretor do 
Núcleo Judiciário da JFPB, Marconi 
Pereira de Araújo.  A seleção tem 
como objetivo o preenchimento 
de 10 vagas de conciliadores e for-
mação de cadastro de reserva para 
os quadros da Central de Concilia-
ções da Seção Judiciária da Paraí-
ba, em João Pessoa. A convocação 
dos selecionados ocorrerá con-
forme a demanda da JFPB. (Com 
informações da Ascom/JFPB)


