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STI registra maior número de chamadas 
em 2011

Concurso de monografias da CIEJ 

m levantamento realizado 
pela Subsecretaria de Tec-
nologia da Informação (STI) 

apontou um crescimento de 39% 
no número de atendimentos re-
alizados em 2011 pela Seção de 
Microinformática, se comparado 
ao ano de 2010. De acordo com 
a pesquisa, em 2011 foi registra-
do um total de 21.842 chamados. 
“Quando comparados aos 15.777 
chamados registrados em 2010, 
constatamos um crescimento rele-
vante”, afirma o supervisor da Se-
ção de Microinformática, Johnmary 
Araújo. A estatística mostrou que 
71% dos chamados abertos em 

2011 ocorreram 
após o meio-dia 
e que cerca de 
40% acontece-
ram entre 12h e 
15h. De acordo 
com os dados, 
os gabinetes 
aparecem com 
34,3% chama-
dos; o setor judiciário com 27,2% 
e o administrativo, 38,5%. Segun-
do Johnmary Araújo, o estudo foi 
realizado tendo como base o sis-
tema de gerenciamento eletrônico, 
implantado pela STI em 2009. O 
servidor explica que a Microinfor-

mática tem como meta atender, 
em até seis horas, um total de 95% 
dos chamados. “Em 2012, com a 
implantação de novos projetos no 
setor, o atendimento ao usuário de 
TI será mais ágil e eficiente”, plane-
ja Johnmary.

“Justiça e Igualdade” é o tema 
da 6ª edição do Concurso de 
Monografias da Comissão Ibero-
-americana de Ética Judicial(CIEJ). 
O vice-presidente do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), ministro 
Félix Fischer, será o responsável 
pela pré-seleção e encaminha-
mentos dos trabalhos brasileiros 

JFAL transmite pela internet o 
julgamento do caso Ceci Cunha

à Secretaria Executiva do CIEJ. O 
objetivo do concurso é fomentar 
a pesquisa e a 
reflexão sobre 
os princípios 
do Código 
Ibero-ameri-
cano de Ética 
Judicial.

A partir das 
9h de hoje, a 
Justiça Fede-
ral em Ala-
goas (JFAL) 
transmite ao 
vivo, pela In-
ternet, o jul-
gamento dos 
acusados do 
assassinato da 
deputada fe-
deral Ceci Cunha e seus parentes. 
O julgamento, a cargo da 1ª Vara 
Federal Criminal, será realizado 
no auditório da sede da JFAL, no 
bairro Serraria, em Maceió. Os in-
ternautas poderão acompanhar o 

julgamento 
acessando 
o link www.
jfal.jus.br/
julgamento 
ou os sites 
locais de 
notícias, 
como ca-
daminuto.
com.br; 
sessaopu-

blica.com.br e tudonahora.com.
br. As Rádios Educativa e Difusora 
de Alagoas também estarão trans-
mitindo o julgamento ao vivo, do 
auditório da JFAL, inclusive para a 
cidade de Arapiraca.

Estagiários de nível superior podem solicitar relotação
O Setor de Estágio de Nível Su-
perior informa que os universitá-
rios lotados há mais de seis me-
ses no TRF5 e que têm interesse 
em trocar de setor podem solici-
tar a mudança. Contudo, a relo-
tação deverá ser condicionada 
ao interesse da administração do 

Tribunal, à disponibilidade de vaga 
e à adequação do perfil solicita-
do pela unidade de trabalho. Para 
solicitar a migração, o estagiário 
deve preencher o Requerimento 
de Relotação que está disponível 
na Intranet, no espaço do estagi-
ário de nível superior. Depois de 

preenchido, o documento deverá 
ser entregue no Setor de Estágio, 
no Anexo I. O Setor lembra que 
não há prazos para o pedido de 
relotação, devendo apenas ser 
respeitado o período de seis me-
ses. Mais informações nos ramais 
9839 e 9803.


