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TERÇA
Roseana Maria L. B. Faneco Amorim
DIAP

Ivanildo Francisco de Lima
Soservi

Luís Adriel Pereira dos Santos
Bom Clima

A técnica judiciária  Luanda Mara
Godinho de Araújo (16ª Vara–PE)

tem interesse em permutar com
servidor da Seção Judiciária da

Paraíba para atuar em João
Pessoa. Mais informações: (81)

8713.2407, 3722-8102 (trab),
3723-3760 (res) e

luandamara83@hotmail.com.

Permuta

Os processos de trabalho da
Corregedoria-geral e Correge-
dorias Regionais da Justiça
Federal serão uniformizados.
Por determinação do ministro
Hamilton Carvalhido
(Corregedor-Geral), as
unidades foram incluídas no
projeto SIGJUS, o Sistema de
Gestão da Justiça Federal,
que visa uniformizar rotinas
administrativas e integrar
sistemas informatizados das áreas de
Recursos Humanos, Administração,

CJF uniformiza trabalho das
corregedorias da Justiça Federal

Orçamento e Finanças,
Estatística e Controle Interno.
Para melhor atender às
necessidades de
informatização das atividades
das corregedorias, a
Secretaria Executiva do
SIGJUS instituiu novo grupo
de trabalho, que será
coordenado por um gestor
nacional e, no âmbito das
corregedorias regionais,

especialistas de cada tribunal integrarão
a equipe de gestores do SIGJUS.

Para agilizar a prestação de serviços
de manutenção, arquitetura e
engenharia em todos os setores do
TRF5, a Divisão de Infraestrutura e
Administração Predial (DIAP)
permanece com o atendimento através
da Central de Solicitação de Serviços.
O atendimento é feito pela manhã (8h
às 12h) e à tarde (13h às 17h) e deve
ser solicitado pelo ramal 9090.

Central de Solicitação
de Serviços atende
pelo ramal 9090

O Núcleo de Gestão
Documental do TRF5
conta, a partir de agora,
com um sistema de es-
tantes deslizantes. O no-
vo sistema proporciona
economia de espaço
físico, comportando um
maior volume de
armazenamento por metro quadrado,
além de conservar os documentos por
um sistema de total vedação, evitando a
entrada de agentes físicos, químicos e

Estantes deslizantes facilitam o trabalho no arquivo
biológicos (luz excessi-
va, poeira, entre outros)
que auxiliam na conser-
vação dos documentos.
A medida reduziu em
50% a utilização do
espaço físico da Seção
de Arquivo e
Documentação. Para a

instalação das novas estantes, foi
necessária a retirada de 7,4 mil caixas-
arquivo que estavam distribuídas em
duzentas estantes de aço.

Estagiário deve trazer
comprovante de matrícula

Visite a sala da Asserjufe (16º an-
dar) e se informe sobre as vanta-
gens oferecidas aos associados.

Ramal: 9581.

Asserjufe

A Comissão Ibero-americana
de Ética Judicial (CIEJ) realiza
inscrições, até o dia 31 de
julho, para a terceira edição do
concurso internacional de monografia,
sobre o tema Imparcialidade Judicial.
Os trabalhos devem ser encaminhados
ao ministro Ari Pargendler, vice-
presidente do Superior Tribunal de
Justiça (Edifício Ministro II/STJ). O
certame, dirigido a magistrados,
advogados e membros do Ministério
Público e das demais carreiras jurídicas,
tem o objetivo de fomentar a reflexão e a
investigação em torno do assunto.
Informações: www.stj.jus.br.

Imparcialidade
Judicial

Neste final de julho, as Universidades
estão em período de matrícula e os
estagiários de nível superior devem
apresentar à Justiça Federal o compro-
vante de vínculo equivalente ao segundo
semestre (período 2009.2). Até o dia 31
de agosto, o documento deverá ser
entregue ao Setor de Acompanhamento
de Estágio de Nível Superior (estagiários
do Tribunal) ou ao Núcleo de Gestão de
Pessoas (Seções Judiciárias
vinculadas). Informações: 9835.
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