
Jornal Mural diário produzido pela Divisão de Comunicação Social 
Redação: Christine Matos, Josie Marja, Wolney Mororó, Suzan Vitorino e Tayza Lima 
Jornalista responsável: Isabelle Câmara - DRT/PE 2528 

Setembro
de8Edição nº 1776

www.trf5.jus.br
comunicacaosocial@trf5.jus.br

Fotos:  Juliana Galvão e Marcos Costa

Aniversariantes

QUINTA

A

Luiz Cavalcanti de Arruda Filho
Subsecretaria de Precatório
Kerolayne Sanatana de Souza
NDRH
Augusto César A. da Costa e Silva
NIXCOMM/Informática
Elida Tenúsia Barbosa de Araújo
SOSERVI/Seção de Compras

Dia Internacional 
da Alfabetização

   equipe da Subsecre-
taria de Desenvolvi-
mento Institucional e 

da Secretaria Judiciária do 
TRF5 participaram, na tarde 
da terça-feira (6), de uma 
videoconferência, sob a co-
ordenação do Conselho da 
Justiça Federal (CJF), na qual 
a Subcomissão Nacional de 
Metas da Justiça Federal aprovou 
a versão final de Metas para 2012 
e 2013 da Justiça Federal. Os ges-
tores de metas dos TRFs acataram 
as proposições das metas de nº 
1 a 4. Quase todas as propostas 
apresentadas em Brasília, no mês 

passado, foram consentidas na ín-
tegra. Na Meta 1, a redação apro-
vada foi: “julgar quantidade igual 
a de processos de conhecimento 
ingressados em 2012/2013 e par-
cela do estoque, com acompanha-
mento mensal”. Já na Meta 2, além 

Subcomissão Nacional de Metas 
aprova proposição para 2012/2013

da matéria criminal, foi acrescida 
a civil. A sugestão é de que o 
caput da meta seja “julgar 90% 
dos processos de conhecimento 
de 1º e 2º graus distribuídos até 
31/12/2007”. Para a Meta 3, os 
gestores definiram a implantação 
de 50% em 2012 e 50% em 2013 
da gestão por processos de traba-
lho. Por fim, na redação da Meta 
4, a modificação foi aumentar 
em 20% o número de audiências 
de conciliação. A versão final das 
quatro Metas será enviada para 
apreciação do Pleno do CJF, em 
seguida será apresentada ao Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ).

O Núcleo de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos (NDRH) do 
TRF5 lembra aos servidores que 
estão na expectativa de passar 
por mudanças no padrão e/ou 
classe funcional, que os manuais 
e formulários de avaliação estão 
disponíveis na intranet. O Sistema 
de Avaliação Formal de Desempe-
nho (SIADES) do Conselho da Jus-

O presidente em exercício do TRF5, 
desembargador federal Rogério Fialho, 
representa esta Corte na sessão do co-
legiado do Conselho da Justiça Federal, 
que será realizada na próxima segunda-
-feira (12), às 14h.

Rogério Fialho participa 
de sessão do CJF

A Anchegab – Associação 
Nacional dos Chefes de 
Gabinete vai realizar o “8º 
Congresso Nacional de 
Chefes de Gabinete (Che-
gab)”, que este ano tem o 
tema “Viver e aprender: o 
desafio de conviver com as 
diferenças”. O evento será 
realizado na cidade de Ma-
capá (AM), no período de 28 
a 30 de setembro, para chefes de 
gabinete, assessores, assistentes, 
cerimonialistas e demais inte-
ressados. Esse ano, o Congresso, 
que conta com o apoio do TRF5, 
abordará, entre outros assuntos, 

Congresso reúne chefes de gabinete

tiça Federal (CJF) de 1º e 2º graus, 
instituído pela Resolução nº 43, 
de 19 de dezembro de 2008, do 
CJF, tem por finalidade planejar, 
acompanhar, orientar, aprimorar 
e avaliar o desempenho dos ser-
vidores nas atribuições de seus 
cargos. O sistema é aplicado aos 
servidores em estágio probatório, 
em progressão funcional e em 

promoção de classe. O período 
de avaliação tem início na data de 
aniversário da posse do servidor. 
Os formulários estão disponíveis 
na Intranet do Tribunal, através 
dos seguintes comandos: UNIDA-
DES> NDRH> SIADES> DOCU-
MENTOS> MANUAL AVALIAÇÃO 
DESEMPENHO> FORMULÁRIO 
AVALIAÇÃO.

“O papel do gabinete na visão do 
gestor” e “A arte de mediar con-
flitos”. Para participar do encon-
tro, o interessado deve acessar o 
site www.anchegab.com e fazer 
sua inscrição até o dia do evento.

NDRH orienta servidores sobre avaliação funcional


