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O

TRF5 antecipa pagamento de RPVs

Inscrições podem 
ser feitas até hoje

Assembleia do 
Sintrajuf/PE

Curso Coaching Aplicado à 
Liderança – Módulo II

de Novembro

SEGUNDA

TRF5 capacita usuários para novo
sistema de gestão documental

Aniversariantes
Desembargador Federal 

Alexandre Costa de Luna Freire
TRF 5ª Região

Ana Maria de Lucena Silva 
Divisão de Folha de Pagamento
Alda Maria de Souza Santos
Divisão da 2ª Turma
Fernando Cunha Filho 
Seção de Áudio e Vídeo
Alexandre Carlos da Silva 
SOSERVI

Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região – TRF5 

vai iniciar, neste mês de no-
vembro, um treinamento 
para formação de servidores 
multiplicadores na utiliza-
ção do Sistema Eletrônico de 
Informações (SEI), que em 
breve será adotado na Corte 
para a gestão de documentos 
administrativos. As primei-
ras turmas serão compostas pelos 
principais usuários do Fluxus, nos 
dias 10 e 11/11, no TRF5, e as au-
las serão ministradas pela diretora 
da Coordenadoria de Gestão do 
Conhecimento do Tribunal Regio-
nal Federal da 4ª Região (TRF4) e 
gestora do SEI, Patrícia Valentina. 
Criado e desenvolvido por servido-
res do TRF4, o SEI permite transferir 
todo o gerenciamento de proces-
sos administrativos para o meio 
eletrônico, realizando virtualmente 
a tramitação de expedientes, desde 
a criação, edição, assinatura, até 
o armazenamento. A plataforma 
foi cedida sem custos para outras 
instituições públicas, entre as quais 
o TRF5, por meio de um acordo de 

cooperação técnica assinado em 
agosto deste ano pelos presidentes 
do TRF5 e TRF4, respectivamente, 
desembargadores federais Rogé-
rio Fialho Moreira e Luiz Fernando 
Wowk Penteado. 

Implantação – A previsão é de que 
o SEI comece a operar no TRF5 a 
partir do dia 1º de dezembro e, nas 
seis seções judiciárias, até o fim do 
primeiro trimestre de 2017, após 
a realização de treinamentos. Po-
rém, até que todos os processos no 
Fluxus sejam concluídos, o sistema 
continuará em uso no TRF5 e nas 
seções judiciárias vinculadas. Ape-
nas os documentos novos serão 
cadastrados no SEI. A Subsecretaria 
de Tecnologia da Informação (STI) 
do TRF5 já disponibilizou um vídeo 
com  treinamento introdutório de 
uso do sistema na Intranet, minis-
trado pela própria gestora do SEI.

O pagamento das Requisições de Pe-
queno Valor (RPVs), autuadas no mês 
de setembro, foi antecipado mais 
uma vez pelo TRF5. Os valores já es-
tão disponíveis no Banco do Brasil e 
Caixa Econômica Federal, desde o úl-
timo dia 31/10. O montante de mais 
de R$ 120 milhões beneficiará 21.173 
jurisdicionados nos seis estados que 
compõem a 5ª Região – Pernambu-

co, Paraíba, Rio Grande do Norte, 
Ceará, Alagoas e Sergipe. Para re-
ceber, os beneficiários devem levar 
para a agência bancária os seguintes 
documentos (original e xerox): CPF, 
comprovante de residência e Identi-
dade (R.G.). Para consulta à institui-
ção pagadora, basta acessar a área 
“Serviços Públicos” no site do TRF5 e 
clicar em “Consulta RPV/Precatório”.

Hoje é o encerramento da progra-
mação do Dia do Servidor Público 
TRF5, com a apresentação do Show 
de Talentos, às 15h, na Sala Multi-
mídia, localizada ao lado do auditó-
rio do Pleno do Tribunal. O evento 
marca a abertura do espaço e pro-
mete agitar a tarde desta segunda-
-feira, com 17 apresentações.

Show de Talentos 
acontece hoje

O Núcleo de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos (NDRH) do 
TRF5 está com inscrições abertas 
para o curso “Coaching Aplicado 
à Liderança – Módulo II: O Líder 
Coach”. São 20 vagas, disponibi-
lizadas para o público em geral. 
Os interessados têm até hoje 
(7/11) para fazer a inscrição, en-
viando e-mail para cursos@trf5.
jus.br, com os seguintes dados: 
nome completo, CPF, data de 
nascimento, matrícula, e-mail e 
lotação. A capacitação será reali-
zada na modalidade EaD (Ensino 
a Distância), durante o período 
de 8 a 30/11.

O Sindicato dos Trabalhadores da 
Justiça Federal em Pernambuco 
(Sintrajuf/PE) promove, amanhã 
(8/11), às 19h, assembleia da ca-
tegoria. Na ocasião, será realizada 
uma palestra sobre a carreira do 
PJU, a cargo do presidente do Sindi-
cato do Judiciário Federal no Mato 
Grosso, Pedro Aparecido. Em segui-
da, será eleito o Grupo de Trabalho 
Regional (GTR), que também vai de-
bater os rumos da carreira. O evento 
será realizado na sede do Sintrajuf/
PE, e será transmitido pelo site do 
sindicato: www.sintrajupe.org.br.


