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Infortec - Jardinagemmanhã (7) é o último dia para o preen-

chimento e envio da primeira pesquisa 
online do Conselho da Justiça Federal 

(CJF), que visa aferir o nível de satisfação 
dos servidores dos tribunais regionais fede-
rais em relação aos produtos e serviços ofe-
recidos pelo Conselho. O CJF disponibilizou 
na intranet do TRF5, desde a semana passa-
da, o link para o questionário e, do total de 
163 servidores que receberam a solicitação 
para responder a pesquisa, pouco mais de 
30 pessoas deram retorno. A Diretoria Geral 
(DG) desta Corte lembra a importância da 
avaliação, pois com o resultado o Conselho 
pretende desenvolver ações de aprimora-

mento gerencial e de gestão, melhorando o 
atendimento aos TRFs.

Prazo para responder à pesquisa 
do Conselho termina amanhã

O TRF5, em parceria com a Escola de Ad-
ministração Fazendária (ESAF), vai realizar 
a Semana de Execução Orçamentária e 
Financeira e de Contratações Públicas. O 
evento, que acontece de 11 a 15 de julho, 
tem como objetivo atualizar, aperfeiçoar 
e gerar conhecimentos relativos aos ins-
trumentos de planejamento, orçamento, 
administração financeira e compras no 

âmbito da administração pública federal, 
por meio da discussão e disseminação dos 
aspectos mais relevantes ligados à área. A 
Semana será sediada na Universidade Fe-
deral de Pernambuco (UFPE) e no Instituto 
Federal de Pernambuco (IFPE), e contará 
com a participação de 32 servidores da 
5ª Região, tanto do setor de Orçamento e 
Finanças, como de Controle Interno.

Semana de Execução Orçamentária e Financeira

Na próxima terça-feira (12), às 9h, 
a Justiça Federal de Sergipe (JFSE) 
realizará mais um leilão unificado 
das 2ª e 4ª varas federais da Se-
ção Judiciária de Sergipe. O leilão 
acontecerá no auditório da JFSE, situado 
no Centro Administrativo Augusto Fran-
co, e leiloará 18 lotes de bens, entre eles 
veículos e prédio comercial. A primeira 
data do leilão será em 12 de julho e a 
segunda, em 26 de julho, sendo os bens 
arrematados nesta data por qualquer 
preço. O leiloeiro público oficial José 
Ivan de Souza Rabelo será o responsável 
pela divulgação dos bens. O edital do 
leilão pode ser conferido no site www.
jfse.jus.br ou no site www.nebid.com.br.

JFSE promove mais 
um leilão unificado

A Subseção Judiciária de Crateús/JFCE abriu 
inscrições até o dia 13 de julho para seleção 
de vaga de estágio para o setor de Conta-
doria.  Poderão se inscrever para participar 
do proces-
so seletivo 
estudantes 
que estejam 
cursando, 
no mínimo, 
a metade do 
período total 
do curso de 
Contabilidade e, no máximo, o penúltimo 
semestre. A inscrição é gratuita e deverá 
ser requerida em formulário disponibilizado 
na sede da 22ª Vara Federal/CE. Mais infor-
mações no site da Justiça Federal do Ceará: 
www.jfce.jus.br.

JFCE abre seleção para 
vaga de estágio na área 
de contabilidade

Sede da SJSE

Dia da criação do IBGE


