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Equipes da atual e da futura Presidência do TRF5 promovem encontro técnico

Prazo prorrogado

Novo sistema

de Fevereiro

SEGUNDA

Mutirão na JFCE
Relatório 2018

Central de Servi-
ços da Tecnologia 

de Informação (CSTI) do 
Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região - TRF5 di-
vulgou um balanço geral 
das atividades no ano de 
2018. De acordo com o 
levantamento, foi regis-
trado um total de 26.540 
chamados, com uma mé-
dia mensal de 2.212 pe-
didos. O mês de agosto registrou 
a maior quantidade de demandas: 
2.846. Em seguida vem o mês de 
abril, com 2.496 solicitações. Os 
dados mostram ainda que 68,5% 
das ocorrências foram lançadas 

CSTI divulga balanço de atividades

+ Leia mais: www.intranet.trf5.jus.br

A equipe da futura Presidência 
do TRF5, composta pelos servi-
dores do Gabinete do desembar-
gador federal Vladimir Carvalho, 
fez uma visita técnica, na última 
quinta-feira (7), ao Gabinete do 
atual presidente da Corte, de-
sembargador federal Manoel 
Erhardt. Eles foram recepciona-

dos pela juíza federal auxiliar da 
Presidência, Joana Carolina Lins 
Pereira, pelo diretor-geral, Fábio 
Paiva, e pela chefe de Gabinete da 
Presidência, Tereza Neuman.  O 
idealizador do encontro, Edson 
Santana, assessor de Carvalho, 
disse que o objetivo foi “quebrar o 
gelo”, trocar experiências, conhe-

cer o espaço físico 
e as atribuições de 
cada setor ligado à 
Presidência. Ainda de 
acordo com o asses-
sor, a futura gestão 
do TRF5 começará a 
conhecer as rotinas de cada setor 
e se aprofundar no dia a dia da 

após o meio-dia, sendo 40% des-
tas entre 12h e 15h. O relatório 
traz, também, o tempo médio 
para atendimento das chamadas 
através de atendimento telefôni-
co, que foi de apenas oito segun-

dos. A CSTI tem como 
objetivos atender com 
qualidade e excelência 
a todas as solicitações 
dos usuários do Tri-
bunal e restabelecer, 
quando necessário e o 
mais rápido possível, 
os serviços de TI à sua 
operação normal. 
Funcionamento - O 
horário de funciona-

mento da CSTI é das 7h30 às 
19h30. Os usuários que precisa-
rem de atendimento podem en-
trar em contato com o setor atra-
vés do ramal 9001 ou pelo e-mail 
atendimento@trf5.jus.br.

Posse no TRT6 - O presi-
dente do TRF5, desembar-
gador federal Manoel Erhar-
dt, prestigiou a posse do 
novo presidente do Tribunal 
Regional do Trabalho da 6ª 
Região (TRT6), desembarga-
dor Valdir Carvalho. A nova 
mesa diretora para o biênio 
2019-2021 também tem entre os 
seus integrantes as desembargado-
ras Dione Nunes Furtado da Silva 
(vice-presidente), Maria Clara Sa-

Prorrogado para o próximo dia 
15/02 o prazo para que os ges-
tores enviem o Levantamento de 
Necessidade de Capacitação para 
2019 (LNC), para o Núcleo de De-
senvolvimento de Recursos Huma-
nos, com as sugestões de curso, 
workshop, oficina ou treinamento 
vinculados aos respectivos proces-
sos de trabalho. O formulário LNC 
está disponível no SEI! .

A partir de hoje (11), os servido-
res do Tribunal já podem utilizar 
o novo sistema de Proposta de 
Concessão de Diárias e Passagens 
(PCD). A ferramenta vai centralizar 
as atividades em um único siste-
ma, o SEI!, que ganhou novos me-
nus para possibilitar a automatiza-
ção de trabalhos antes realizados 
de forma manual. A expectativa 
é de que a novidade seja implan-
tada nas Seções Judiciárias da 5ª 
Região até o final do mês.

A Central de Conciliação da Jus-
tiça Federal no Ceará dedicará 
uma semana voltada à solução 
de pendências de pessoas físicas 
e jurídicas junto ao Conselho Re-
gional de Economia (CORECON/
CE). O mutirão terá início hoje 
(11), na Central de Conciliação, e 
seguirá até a sexta-feira (15), das 
12h às 16h. Foram convidados 2 
mil profissionais da Economia para 
negociar seus débitos com o Con-
selho, oportunidade em que serão 
oferecidas condições especiais, 
como redução dos juros e multas, 
além de parcelamento. O objetivo 
é reduzir a inadimplência referente 
a débitos constituídos até 31 de 
dezembro de 2018.

boya Albuquerque Bernardino (cor-
regedora) e Virgínia Malta Canavarro 
(ouvidora), além do desembargador 
Ivan de Souza Valença Alves (diretor 
da Escola Judicial).

Administração logo após o Car-
naval.


