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Josefa Maria dos Santos
Soservi

Edilson de Araújo Pereira
Soservi

CJF discute Planejamento
Estratégico

Recuperação do sistema telefônico

Juiz ministra curso
para servidores

Está disponível na Intranet uma lis-
ta telefônica completa. O usuário

poderá fazer a busca pelo nome do
servidor ou pelo setor. Qualquer su-

gestão ou correção de dados deverá
ser feita à DG, através do ramal

9287.

Lista Telefônica
O Mapa Estratégico da Justiça
Federal começou a ser traçado,
ontem, em reunião ocorrida no
Conselho da Justiça Federal
(CJF), em Brasília/DF. Repre-
sentando o TRF da 5ª Região,
os diretores da Divisão de As-
sessoria e Informações Gerenciais e do
Núcleo de Planejamento, Juliene Tenó-
rio e Magnus Medeiros, participaram do
encontro coordenado pela secretária-
geral do CJF, Eva Ferreira. A reunião
teve como objetivo dar continuidade à
elaboração do Planejamento Estratégico
da Justiça Federal, a partir das diretrizes
apresentadas pelo Conselho Nacional
de Justiça (CNJ). A proposta formulada

será validada pelos diretores-gerais e,
em seguida, pelo plenário do CJF. No iní-
cio de junho, o Conselho da Justiça Fe-
deral criou a Secretaria de Desenvolvi-
mento Institucional, voltada às ações de
modernização administrativa e à gestão
estratégica da Justiça Federal. Além de
coordenar as ações, a Secretaria será
responsável pela intermediação com o
Conselho Nacional de Justiça.

Encerra hoje, na Subse-
ção Judiciária de Sobral,
o seminário “Mapas men-
tais aplicados às ativida-
des judiciais”, ministrado
pelo juiz federal Marcos
Mairton da Silva. Para o
magistrado, o mapa men-
tal é uma estratégia de codificação.
“Consiste em um diagrama voltado para
a gestão de informações, conhecimento
e capital intelectual, para a compreensão
e solução de problemas”. Realizado no
auditório da Subseção, onde estão insta-
ladas a 18ª e a 19ª Varas Federais do
Ceará, o seminário visa apresentar aos
servidores a ferramenta e estimular o uso
no âmbito da Justiça Federal.

Até o final deste mês, será solucionado
o problema causado pelo curto-circuito
que danificou dez placas e prejudicou
mais de 400 ramais telefônicos do
TRF5. De acordo com o Setor de Ele-
tromecânica da Divisão de Infraestrutu-
ra e Administração Predial (DIAP), 230
ramais já foram recuperados e o resta-
belecimento do restante aguarda a che-

gada de uma nova placa. Como o siste-
ma tem mais de 16 anos de vida útil, par-
te dos equipamentos não tem solução
devido à dificuldade de substituição de
peças. Por esse motivo, o presidente
Luiz Alberto já autorizou um up grade na
central telefônica para deixá-la em condi-
ções de receber placas atuais encontra-
das no mercado. Informações: 9390.

Curso gratuito
prepara para concursos
Alunos e ex-alunos de escolas públi-
cas podem se inscrever, até o próxi-
mo dia 15, no programa “Concurso
Solidário”, promovido pelo Tribunal de
Contas do Estado (TCE-PE). O curso
preparatório para concursos é gratui-
to, tem quatro meses de duração e
serão realizadas provas seletivas de
Português e Matemática. As aulas te-
rão início no dia
24 de agosto,
das 18h30 às
21h40, na Esco-
la de Contas do
TCE. Informa-
ções:
www.tce.pe.gov.br.

Todos os servidores da 5ª Região, que
estão envolvidos no projeto SIGJUS, de-
vem ser fotografados e as fotos envia-
das para o Conselho da Justiça Federal.
Quem ainda não foi fotografado deve
procurar Getulio Bessoni (Setor de Ima-
gens da Comunicação Social - 15º andar).
Informações: 9018, 9019 e 9065.

Conselho da Justiça
Federal pede fotos de
servidores do TRF5

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)


