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Elas representam mais de 50% da força 
de trabalho no TRF5

ompetência e sensibilida-
de. Dois fatores que, aliados, 

tornam ainda mais importante o 
trabalho das mulheres no TRF5. A 
presença feminina pode ser tradu-
zida em números. Dados da Subse-
cretaria de Pessoal do TRF5 revelam 
que mais da metade da força de 
trabalho do Tribunal é composta 
por mulheres: das 686 pessoas que 
trabalham no edifício-sede, 370 
são do sexo feminino. Levando em 
consideração as atividades de che-
fia/gerência/supervisão, dos 156 
cargos/funções providos, 85 são 
ocupados por mulheres. De acor-
do com o presidente do Tribunal, 

TRF5 lança o SEI Julgar!

desembargador federal Manoel 
Erhardt, isso também se verifica 
em relação às varas da primeira 
instância, por meio do testemu-
nho dos juízes sobre a eficiên-
cia feminina. “As servidoras têm 
desempenhado suas funções, 
procurando aliar a elevada com-
petência com a sensibilidade, que 
é própria do perfil das mulheres, 
sendo um fator diferencial para o 
êxito dos nossos trabalhos”. 
Palestra – Para comemorar o Dia 
Internacional da Mulher, o TRF5 
promove, hoje (8), às 14h30, na Sala 
das Turmas, no 2º andar, a palestra 
“Dieta low carb é a melhor opção?”, 
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Aniversariantes

Foi lançado oficialmente, ontem 
(7), durante a sessão do Conselho 
de Administração do TRF5, diri-
gida pelo presidente do Tribunal, 
desembargador federal Manoel 
Erhardt, o SEI Julgar!, um módulo 
do Sistema Eletrônico de Infor-
mações (SEI!). O objetivo da nova 

funcionalidade é facilitar os traba-
lhos do Conselho de Administração 
do TRF5, propiciando a distribuição, 
tramitação dos processos, além dos 
documentos relativos aos julgados.  
“Rotinas que levariam cerca de três 
dias para serem realizadas serão, 
agora, concluídas em questão de 

horas ou minutos. Ademais, o 
novo sistema facilita o acom-
panhamento pelos gabinetes e 
demais interessados, imprimindo 
maior transparência às matérias 
submetidas ao órgão Colegiado”, 
atestou Fábio Paiva, diretor-geral 
do TRF5.

com a médica endocrinologista Re-
nata Simões. No encontro, ela escla-
recerá vários pontos sobre o mode-
lo de alimentação. O presidente do 
TRF5 fará a abertura do evento. 

Mulheres do TRF5
Todos os 
dias, às 5h 
da manhã, 
a auxiliar de 
serviços ge-
rais Josileide 
Ferreira do 
Nascimento, 
50, já está 
no ônibus a 
caminho do 

TRF5, onde trabalha há 27 anos. 
Antes do expediente, ela reserva 
um tempo para cuidar da saú-
de e realiza uma caminhada no 
estacionamento do Tribunal, de 
segunda a quinta-feira. Josileide 
trilhou uma vida voltada para 
os seus três filhos e confessa 
ter sido uma missão difícil criá-
-los sozinha, com a dupla jorna-
da diária, mas ela acredita que 
cumpriu o seu dever como mãe. 
Ver os filhos seguindo um bom 
caminho, trabalhando e cons-
truindo suas famílias lhe traz 
tranquilidade e desejo de seguir 
seus sonhos. Tem o orgulho de 
dividir o ambiente de trabalho 
com seu filho Felipe, 29 anos, 
auxiliar administrativo na Seção 
de Malotes. Josileide tem outras 
conquistas para se orgulhar: 
em 2005, ingressou no progra-
ma de alfabetização do TRF5, o 
Telesala. Mesmo com a rotina 
pesada, não desistiu das aulas 
e, em 2010, terminou os estu-
dos. Faltando um ano para se 
aposentar, ela já pensa no que 
fazer depois: descansar, conhe-
cer mais o Recife e aproveitar a 
família.


