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Subsecretaria de Informática
atende usuário pelo ramal 9001
Para melhor
atender aos
usuários do
TRF5, a
Subsecretaria
de Informática
decidiu centrali-
zar as solicita-
ções para um
único ramal tele-
fônico, onde se-
rão registrados
todos os chamados. O ramal 9001 cor-
responde à Seção de Atendimento em
Tecnologia da Informação (SEATI), cria-

SIADES entra em
vigor nesta quinta
A partir desta quinta-feira, entra
em vigor o novo sistema de
avaliação para aprovação dos
servidores em estágio probató-
rio, aptidão à progressão funcional e à
promoção na carreira. As novas regras,
no âmbito do Conselho e da Justiça Fe-
deral de primeiro e segundo graus, foram
instituídas através da Resolução nº 43. O
Sistema Integrado de Avaliação de De-
sempenho Funcional (SIADES) visa faci-
litar os procedimentos de planejamento,
acompanhamento e avaliação funcional,
além de identificar necessidades de trei-
namento e capacitação do servidor, opor-
tunidades de remoção e melhoria do de-
sempenho. Informações: www.jf.jus.br.

NDRH pede escala de
férias dos estagiários
O Setor de Acompanhamento de Estágio
de Nível Superior solicita aos gabinetes e
unidades administrativas do TRF5 que
enviem, com máxima urgência, a escala
de férias dos estagiários. De acordo com
o Setor, o cronograma de pagamento do
auxílio-transporte aos estudantes será
realizado mediante as informações re-
passadas pelos responsáveis pelo está-
gio. Mais informações com Nancy, pelos
ramais 9828 ou 9835.

Equipe da Folha entrega em fevereiro
comprovante de rendimentos/2008
A Divisão da Folha de Pagamento do TRF5 informa
que ainda está realizando cálculos para poder emitir
o comprovante de rendimentos, referente ao exer-
cício de 2008, para a declaração do Imposto de
Renda/2009. O documento, contendo informações
sobre o valor total dos rendimentos obtidos, impos-
to de renda retido na fonte (IRRF) e outros dados
do contribuinte, será disponibilizado na Intranet, até
o final de fevereiro. Mais informações com Joana,
pelos ramais 9345 ou 9565.

O que
muda no
nosso jeito de escrever?
Em vigor desde o início do ano, o
acordo ortográfico da língua por-
tuguesa provoca mudanças no
jeito de escrever, referentes à uti-
lização de acentos, hífens e tre-
mas. Para que todos possam se
adaptar às novas regras, até de-
zembro de 2012 serão conside-
radas corretas as duas formas or-
tográficas em concursos públicos
e vestibulares. A partir de hoje, o
mural do TRF vai procurar contri-
buir para esta adaptação, através
de notas sobre as alterações
ocorridas.

Dica 1
Alfabeto – O alfabeto ganha as
letras k, w e y, passando a ter 26
letras.

Dica 2
Trema – O trema desaparece em
todas as palavras, exceto em pa-
lavras estrangeiras e/ou deriva-
das. Ex. bilíngue, linguiça, fre-
quente, Müller.

da pela Subse-
cretaria com o
objetivo de me-
lhorar o geren-
ciamento e con-
trole dos atendi-
mentos presta-
dos pela equipe
de Informática.
Entre os bene-
fícios, a medi-
da visa o regis-

tro de soluções, rapidez e sistematiza-
ção do atendimento, além de redução
de interrupções.


