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Fonte: AGEPOLJUS

estores das áreas responsá-
veis pela execução dos proje-
tos estratégicos da 5ª Região 

estiveram reunidos ontem no edi-
fício-sede do Tribunal, com o obje-
tivo de avaliar os projetos, e, caso 
necessário, qualificá-los. O Conse-
lho da Justiça Federal (CJF) aprovou, 
no dia 25 de junho, proposta que 
dispõe sobre a revisão do Planeja-
mento Estratégico da Justiça Fede-
ral e do Planejamento Estratégico 
de Tecnologia da Informação da 
Justiça Federal para o período de 

2010 a 2014.  A estratégia da Justiça 
Federal será traduzida em um único 
mapa nacional. 
Projetos - De acordo com o di-
retor da Subsecretaria de Desen-
volvimento Institucional do TRF5, 
Rogério Piquet, os projetos já estão 
bem encaminhados, necessitando 
apenas de pequenos ajustes. Além 
disso, ele informou que está sendo 
desenvolvido pela 4ª Região, mas 
que terá funcionamento em âmbi-
to nacional, um sistema que dará 
suporte aos gestores para o geren-

ciamento dos projetos, facilitando 
assim a administração dos mesmos. 
Dentre os projetos que deverão ter 
continuidade estão a Central de 
Serviços de TI; o Projeto de 
Comunicação Institucional 
da 5ª Região; o Sistema de 
Planejamento da Execução 
Orçamentária da JF5; a im-
plantação de uma Base de 
Educação a Distância (EAD) 
para a JF5; e o Sistema de 
Processo Judicial Eletrônico 
(PJe). Piquet informou ain-

da que o próximo dia 31 de julho é 
o prazo para que essas informações 
sejam repassadas à Área de Gestão 
Estratégica (AGE) do CJF. 

Encerram-se amanhã as inscri-
ções para o concurso público 
do Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região –TRF5. O certa-
me destina-se à formação de 
cadastro de reserva aos cargos 
de Técnico Judiciário (nível mé-
dio) e Analista Judiciário (nível 
superior) na sede do TRF5 (Re-
cife) e nas Seções Judiciárias de 
Pernambuco, Ceará, Rio Grande 
do Norte, Paraíba, Alagoas e 
Sergipe, com remuneração ini-

cial de R$ 3,9 mil e R$ 6,5 mil, 
respectivamente. Para o cargo 
de técnico judiciário, há op-
ções nas áreas Administrativa e 
Apoio Especializado (Segurança 
e Transporte), já para o cargo de 
Analista, são oferecidas as áreas 
Judiciária (curso de Direito) e 
Administrativa (curso superior 
em qualquer área). As inscrições 
são feitas exclusivamente pela 
internet, através do endereço 
www.concursosfcc.com.br.

A Corregedoria Regional informa 
que hoje é o último dia de inscri-
ção de juízes federais para a lista 
de convocáveis para as funções 
de substituições nesta Corte, em 
virtude de vaga ou afastamento 
de desembargadores federais por 
prazo não inferior a 30 dias.

Está sendo disponibilizada no 
portal do Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região a solicitação da 
Certidão Negativa Criminal para 
fins eleitorais. Até então, a referi-
da certidão estava sendo emitida 
apenas após o requerimento do 
interessado no próprio TRF5. A 
expectativa é de que o meio ele-
trônico seja o principal canal para 
obter a Certidão, pois oferece 
comodidade e ganho de tempo, 
além de ser gratuito. Desde sexta-
-feira, quando a solicitação e a 
emissão da Negativa Criminal pas-
saram a ser disponibilizadas por 
meio do site, mais de cinco mil 
certidões já foram geradas.

O TRF5 e a Seção Judiciária de 
Alagoas (SJAL) promovem hoje e 
amanhã, das 9h às 12h, no mi-
niauditório da SJAL, treinamento 
sobre o Processo Judicial eletrô-
nico (PJe) para magistrados da-

quela Seção. Desde o último dia 
16 estão sendo realizadas diversas 
turmas, contemplando advoga-
dos, procuradores e servidores da 
SJAL. A entrada em novas ações 
ordinárias, seus incidentes, ações 
acessórias e agravos de instru-
mento passa a ser realizada exclu-
sivamente pelo PJe em Maceió, a 
partir do dia 6/8. A próxima ca-
pital e sede da Justiça Federal na 
5ª Região que passará por trei-
namento no sistema é Fortaleza, 
cuja obrigatoriedade do Pje se 
dará a partir do dia 20/8.


