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O Gestão de pessoas

Correições na SJCE

de Março

TERÇA

Começam os trabalhos de inspeção 
no TRF5

ministro Raul Araújo, cor-
regedor-geral da Justiça 

Federal, deu início, na manhã 
de ontem (19), aos trabalhos de 
inspeção ordinária no Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região 
-TRF5. Juntamente com o presi-
dente do TRF5, desembargador 
federal Manoel Erhardt, ele pro-
moveu uma reunião de abertura 
das atividades, no Pleno. Até a 
próxima sexta-feira (23), sete 
equipes compostas por magistra-
dos e servidores do Conselho da 
Justiça Federal (CJF) e dos tribu-
nais das 1ª, 3ª e 4ª regiões farão 
parte da inspeção. Para o presi-
dente do TRF5, as inspeções são 
uma forma de aprimorar a execu-

Vacina contra a gripe: prazo para inscrição termina amanhã

ção das atividades no Tribunal. “As 
inspeções sempre trazem ótimos 
resultados para o aperfeiçoamento 
do nosso trabalho”, destacou. 
Orientação - O ministro Raul 
Araújo, por sua vez, apresentou 
as equipes que farão os trabalhos 

Diogo Tavares Cavalcanti de Morais
Secretaria Administrativa

Aniversariantes
O Núcleo de Assistência à Saúde 
(NAS) do TRF5 lembra que ter-
mina amanhã (21) o prazo para 
cadastramento de magistrados, 
servidores, terceirizados e estagiá-
rios que pretendem tomar a vacina 

tetravalente contra a gripe. O preço 
estimado é de R$ 60 por dose. De 
acordo com o NAS, familiares e ami-
gos também pode ser cadastrados. 
Após o levantamento do quantitati-
vo, o NAS definirá a clínica que apli-

cará as vacinas e informará sobre a 
data da vacinação, que acontecerá 
no edifício-sede do TRF5. Os inte-
ressados devem entrar em contato 
com o NAS, através do ramal 9296 
ou 9866 (Etelvina). 

Homenagem - A ser-
vidora Etelvina Leite 
(primeira da esquerda 
para a direita), enfer-
meira do quadro de 
pessoal do Núcleo de 
Assistência à Saúde 
(NAS) do TRF5, foi 
homenageada pela 
Câmara de Vereado-
res de Olinda com o 
Diploma Eliete Leite, entregue 
a mulheres de destaque no ano 
de 2017. Etelvina recebeu a ho-
menagem em razão de trabalho 
voluntário que ela realiza há 32 

anos nas áreas de preservação do 
meio ambiente e defesa animal, 
voltado, principalmente, para ani-
mais abandonados, em situação 
de riscos e vítimas de maus tratos. 

O diretor-geral do TRF5, Fábio 
Paiva, o diretor da Subsecretaria 

A Corregedoria Regional do TRF5 
realiza, a partir do dia 9/04, os 
trabalhos de correição ordinária 
na Seção Judiciária do Estado do 
Ceará (varas da capital) e na Sub-
seção Judiciária de Maracanaú. As 
atividades correicionais abrange-
rão os processos físicos e seguem 
até o dia 13/04. Os trabalhos serão 
realizados por uma equipe de cin-
co servidores, coordenados pelo 
corregedor-regional, Paulo Cordei-
ro. Os processos eletrônicos, em 

de inspeção, in-
formou sobre as 
áreas que serão 
inspecionadas e 
esclareceu sobre o 
que será realizado. 
“A fiscalização, o 
controle e a orien-
tação normativa 
serão realizadas 
sob a perspectiva 
de auxiliar o Tri-

bunal a encontrar caminhos que 
o levem a resultados ainda mais 
exitosos do que aqueles que vêm 
sendo exibidos pelo TRF5, que é, 
reconhecidamente, um Tribunal 
produtivo, organizado e inova-
dor”, salientou. 

de Pessoal, Onaldo Mangueira, e 
o supervisor da Seção de Sistemas 

Administrativos da Subse-
cretaria de Tecnologia da 
Informação, Moacir Giorda-
no, participaram, na última 
quinta-feira (15), no Con-
selho da Justiça Federal, 
da reunião que discutiu o 
aprimoramento do sistema 
único de gestão de pessoas 
para a Justiça Federal. 

trâmite no Sistema Creta e no Pro-
cesso Judicial Eletrônico - PJe, serão 
correicionados da sede do Tribunal, 
através dos referidos sistemas de 
informática, no período de 30/04 a 
11/05/2018.


