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Dia do Fisioterapeuta
Dia do Terapeuta Ocupacional

esde a última segunda-feira 
(10), os servidores da Sub-
secretaria de Orçamento, 

Finanças e Contabilidade (SOFC) e 
os gestores dos contratos do TRF5 
dispõem de uma nova ferramenta 
de acompanhamento, consulta e 
fiscalização dos contratos realiza-
dos pelo Tribunal: a nova versão 
do Sistema de Gestão de Contra-
tos (SGC) disponível na Intranet 
do TRF5. O SGC disponibiliza aos 
seus usuários todas as informa-
ções dos contratos, vigentes ou 
não, celebrados pelo TRF5. Através 
do SGC é possível obter a “radio-
grafia” de cada contratação. Por 
isso, o sistema deverá ser alimen-
tado por todas as unidades envol-
vidas, cujo gestor deverá informar 

as ocorrências na execução e o 
cumprimento das cláusulas con-
tratuais. Essas observações serão 
cadastradas pela Seção de Contra-
tos. À SOFC caberá incluir as infor-
mações financeiras e registrar os 
pagamentos efetuados, com base 
nas observações cadastradas.
Capacitação- A partir da próxima 
semana (17 a 21/10) a Secretaria 
Administrativa realiza capacita-
ção dos gestores para a utiliza-
ção do SGC, iniciando-se pelas 
Subsecretaria de Infraestrutura e 
Administração Predial (SIAP) e da 
Subsecretaria de Tecnologia da 
Informação (STI), por terem maior 
volume de contratos. Para consul-
tar o SGP basta clicar em Acessos 
aos Sistemas/veja mais/SGP.

Sistema de Gestão de 
Contratos tem nova versão

A II Olimpíada da Justiça Federal 
da 5ª Região foi um sucesso. O 
ambiente de confraternização e 
a disposição dos atletas, além de 
ter estimulado os participantes, 
rendeu belas imagens, registra-
das pelas lentes habilidosas dos 
fotógrafos Juliana Galvão e Mar-
cos Costa. Para que todos pos-

sam apreciar as imagens, a Divisão 
de Comunicação Social organizou 
a mostra “O olhar em movimento”. 
A exposição entra em cartaz hoje 
e retrata lances dos jogos e dos 
bastidores. As fotografias podem 
ser conferidas até o dia 24, no hall 
do restaurante Terraço Buonafina 
(16º andar).

Hoje (13), 
das 9h às 
18h, no 
Auditório 
da Esmafe, 

representantes do TRF2 e TRF3 
visitam o TRF da 5ª Região para 

TRFs conhecem as funcionalidades do PJe

Exposição olímpica em cartaz no TRF5

O TRF5 disponibilizou no Portal do 
TRF5 a Consulta de Pautas de Jul-
gamento. O sistema visa atender 
às partes interessadas (advogados 
e cidadãos comuns), em relação à 
transparência de informações so-
bre os processos que entraram em 

O oficial de justiça Carlos Eduardo 
de Jesus Oliveira, lotado no TRT da 
2ª Região (São Paulo), deseja ser 
redistribuído para a Justiça Fede-
ral da 5ª Região, prioritariamente 
para o estado de Sergipe. Ele so-
licita que, se algum servidor tiver 
interesse em trabalhar no TRT da 
2ª região, deve entrar em contato 
pelo telefone: (81) 9681-2000 ou 
e-mails: eduardo.oliveira@trt02.
gov.br ou eduardo_dardo@hot-
mail.com.

Pauta de julgamentos está no site do TRF5

O debate da próxima edição do 
projeto Quinta Jurídica, do núcleo 
alagoano da Esmafe5, será sobre 
os “Aspectos gerais da tortura no 
Brasil”. O tema será abordado pelo 
juiz federal substituto Antônio 
José Carvalho Araújo, no auditó-

Quinta Jurídica debate os aspectos 
da “tortura no Brasil”

conhecer as funcionalidades do 2º 
grau do Processo Judicial Eletrô-
nico (PJe). A Secretaria Judiciária, 
a Subsecretaria de Tecnologia da 
Informação (STI) e a empresa Infox 
serão responsáveis pela apresen-
tação.

rio da Justiça Federal em Alagoas 
(JFAL), partir das 14h, na quinta-
-feira 20. Os interessados podem 
efetuar suas inscrições de hoje 
(13) até o dia 20/10 no site da 
JFAL (www.jfal.jus.br), opção Con-
cursos.

pauta para sessão de julgamento 
no Plenário ou nas Turmas, confor-
me publicação no Diário da Justiça 
Eletrônico. O acesso poderá ser 
feito através do portal do TRF5 
(www.trf5.jus.br), no link Processos 
- Consulta Pautas de Julgamento.
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