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Reprografia

Aniversariantes

Permuta
A analista judiciária Ana Luiza de

Azevedo e Silva (TRT da 2ª Região/
São Paulo) quer permutar com
servidor do TRF5 ou da Seção

Judiciária de Pernambuco. Contato:
analuizamarinho@terra.com.br ou

(81)3441-1458 e 9607-2268.

Servidores do
Conselho da
Justiça Federal e
dos Tribunais
Regionais Fede-
rais reuniram-se,
na tarde de
ontem, em
videoconferência,
nesta Corte, para
tratar sobre o
Modelo de
Governança por Processos de Trabalho
na Justiça Federal. A ideia é melhorar as
rotinas de trabalho com base na
otimização das atividades, o que
significa praticar a gestão de processos.

Modelo de Governança é
debatido em videoconferência

O modelo de
governança é a
base metodológica
necessária à
implementação da
gestão por
processos de
trabalho. O objetivo
é proporcionar à
Justiça Federal
maior eficiência,
beneficiando

magistrados, servidores e
jurisdicionados. O TRF5 foi representado
pelos servidores Magnus Henrique e
Geraldo Alves (Coordenadores do
Projeto SIGJUS).

Servidoras do TRF5 e da Justiça Fede-
ral em Pernambuco vão receber home-
nagens pela passagem do Dia Interna-
cional da Mulher (8 de março). Será reali-
zado entre os dias 8 e 12 de março, na
Sala das Turmas (2º andar do edifício-
sede do TRF5), o Projeto Semana da
Mulher 2010, que inclui oficinas de Eti-
queta Social e Empresarial, Técnicas de

Representantes do Conselho
Superior da Justiça do Trabalho e
do Tribunal Superior do Trabalho (TST),
além do Tribunal Regional do Trabalho
da Paraíba estiveram reunidos, no início
deste mês, com técnicos da
Subsecretaria de Informática e
Secretaria Judiciária do TRF5. Os
visitantes vieram conhecer os detalhes
do sistema de Processo Judicial
Eletrônico (PJE) da 5ª Região. O projeto,
dividido em duas etapas, teve sua versão
inicial implantada no final de 2009. O
grupo foi ciceroneado pelo juiz federal
Paulo Cristóvão (auxiliar do CNJ),
acompanhado dos servidores da Justiça
do Trabalho, Maurício Figueiredo,
Eduardo e Gustavo Wagner Mendes que
também vieram conhecer o sistema do
PJE desenvolvido por esta Corte. Os
servidores Laureano Montarroyos
(Subsecretaria de Informática) e Valfrido
Santiago (Secretaria Judiciária) levaram o
grupo para conhecer in loco o Projeto
PJE e as características técnicas da
solução implementada, na fábrica da
Infox, em Aracaju/SE.

Scrapbooking e Origami. O evento tem
apoio da Asserjufe/PE. As inscrições já
estão abertas no Cerimonial (9020).

Projeto do Sistema
de PJE é apresentado
à Justiça do Trabalho

Semana da Mulher abre inscrições para oficinas

Geraldo Alves e
Magnus Henrique

As folhas de frequência dos estagiários
de nível superior devem ser entregues
até o 1º dia útil de cada mês, não
podendo conter rasuras. Os campos
destinados à avaliação mensal do
estagiário precisam ser preenchidos
porque servirão de critério de pontuação
para avaliação de desempenho e uma
avaliação desfavorável deve ser
devidamente justificada. O memorando
de férias será anexado à folha do
referido mês e ausências dos estagiários
(prova, atestado) precisam de
comprovação. Caberá ao supervisor do
estágio assinar e carimbar cada folha de
frequência. Outras informações: 9835.

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

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

sugestão ou correção de dados de-
verá ser feita à DG, ramal 9261.

Lista Telefônica

Frequência de
estagiários deve ser
entregue no dia 1º 


