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Segurança

Dica de Segurança 
da Informação

Para efetuar o bloqueio da área 
de trabalho, quando for se au-
sentar da frente do computador, 
basta digitar, simultaneamente, 
as teclas abaixo:

Sistema Fluxus 
está completan-
do um ano de 

implantação no Tribu-
nal Regional Federal 
da 5ª Região – TRF5. 
Aproveitando a data, 
o Núcleo de Gestão 
Documental avalia os 
resultados alcançados 
com a nova ferramen-
ta. Segundo Lúcia 
Carvalho, diretora do Núcleo de 
Gestão Documental, a economia 
gerada com o sistema foi de mais 
de 40%. A diretora comemora o 
resultado e afirma que a implanta-
ção do sistema foi um passo im-
portante. “Além dessa economia, 

a ferramenta oferece 
transparência e agilida-
de na tramitação de do-
cumentos e processos 
administrativos”, explica.
História - O Sistema 
Fluxus foi implantado 
no dia 23/09/2010, em 
substituição ao SIGA, 
pelo Núcleo de Gestão 
Documental, em parce-
ria com a Subsecretaria 

de Tecnologia da Informação (STI), 
para automação das atividades de 
produção, tramitação, uso, acesso, 
classificação, avaliação e destina-
ção final dos documentos e pro-
cessos administrativos no âmbito 
do Tribunal.

Sistema FLUXUS completa 
um ano no TRF5

Até o próximo dia 30, o Centro 
de Estudos Judiciários do Con-
selho Justiça Federal (CJF) estará 
com inscrições abertas para a 2ª 
edição do curso Sistema de Pro-
cesso Judicial Eletrônico (PJe), 
que será realizado no período 
de 10/10 a 28/11, na modali-
dade a distância. O curso, que 
possui 60 h/aula, tem o propó-
sito de capacitar magistrados e 
servidores que exercem ativida-
de de assessoramento direto ao 
juiz federal no uso das funcio-

nalidades do PJe. O juiz federal 
responsável pelo servidor deverá 
confirmar sua inscrição enviando 
um e-mail para ead@cjf.jus.br, 
até o dia 30/09/2011, contendo o 
nome do inscrito e a autorização 
para participar do curso. O corpo 
docente do curso conta com a 
participação de cinco magistra-
dos da 5ª Região: Cíntia Brunetta 
(JFPE), Walter Nunes (JFRN), Mar-
co Bruno Miranda (JFRN), Emilia-
no Zapata (JFPB) e Orlan Donato 
Rocha (JFPB).

A Defensoria Pública da União em 
Pernambuco (DPU/PE) está com 
inscrições abertas para estágio de 
nível superior em Direito. As ins-
crições podem ser efetuadas até 
o dia 4/10, mediante a doação de 
1 kg de alimento não-perecível. 
Para participar, o estudante deve-
rá estar matriculado entre o 6º e 
o 9º semestre do curso. Os inte-
ressados devem procurar a sede 
da DPU/PE (Av. Dantas Barreto, 
1090/3º andar), das 8h às 16h, 
para efetuar suas inscrições. Mais 
informações: www.dpu.gov.br.

DPU/PE abre 
inscrições para 
estágio em Direito

CJF inscreve para 2ª edição 
do curso Sistema PJe

Começa hoje, 
no auditório da 
Seção Judiciária 
de Pernambuco 
(SJPE), o curso 
“Tutela Coletiva”. 
Durante o treina-
mento, promovi-
do pela Esmafe5, 
serão abordados temas como 
improbidade administrativa, di-
reito ambiental, direito à saúde, 

parcerias público 
privadas, manda-
do de segurança 
coletivo e ação 
civil. O curso será 
realizado de hoje 
até a quarta-
-feira (28), com 
transmissão por 

meio de videoconferência para 
as demais seções judiciárias que 
integram a 5ª Região.

Curso “Tutela Coletiva” começa na JFPE

Lúcia 
Carvalho

Concurso de monografia da JFAL
As inscrições para o 7º Concurso 
de Monografias do núcleo alagoa-
no da Esmafe5, cujo homenagea-
do é o desembargador federal Luiz 
Alberto Gurgel de Faria, encerram-
-se na próxima sexta-feira, dia 30. 
O concurso, realizado na catego-
ria profissional, tem o objetivo de 

estimular a reflexão sobre a mis-
são do Poder Judiciário Federal no 
País. Os trabalhos deverão abordar 
qualquer tema de Direito Tributá-
rio relacionado à atuação da Jus-
tiça Federal. Serão premiadas as 
duas melhores monografias sobre 
o tema.


