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Posse

Diretoria Geral atende no 6º andar Missa de Sétimo Dia

Receitanet

Diretores e gestores discutem implantação 
do Modelo de Contratação de TI

implantação e operacionali-
zação do Modelo de Contra-

tações de Soluções da Tecnologia 
da Informação da Justiça Federal 
(MCTI/JF) foram discutidas, na tar-
de da última quinta-feira (14/03), 
pelos diretores e representantes da 
Secretaria Administrativa (SA) e das 
Subsecretarias de Tecnologia da 
Informação (STI) e  de Desenvolvi-
mento Institucional do TRF5, além 
dos diretores Izabel Furtado e Leo-
nardo Lima, da Secretaria Adminis-
trativa e do Núcleo de Tecnologia 
da Informação da Seção Judiciária 
de Pernambuco (SJPE), respectiva-
mente. Durante o encontro, a dire-
tora da STI, Fernanda Montenegro, 
destacou a importância do modelo 
para definição das prioridades nas 
contratações de TI, além da neces-
sidade de padronizar o processo de 
aquisição de TI nas seções judiciá-
rias da 5ª Região. 
Ações – Entre as propostas do 
grupo está a elaboração de um 
cronograma de ações que serão 
desenvolvidas, entre elas a defini-
ção de um fluxo de solicitação das 

demandas de Tecno-
logia, a realização de 
videoconferências com 
as áreas administrati-
vas e de tecnologia das 
seções judiciárias para 
implantação do fluxo e 
a criação de um reposi-
tório de documentos, a 
fim de serem compar-
tilhados pelas seções 
judiciárias. O MCTI/JF foi instituído 
pelo Conselho da Justiça Federal 
(CJF), por meio da Resolução nº 
187/2012. A implantação do novo 
modelo está sendo conduzida re-

gionalmente pela Secretaria Admi-
nistrativa e pela Subsecretaria de 
Desenvolvimento Institucional, com 
o apoio da Subsecretaria de Tecno-
logia da Informação.

O desembargador federal Fran-
cisco Wildo, acompanhado 
pelos desembargadores fede-
rais Edilson Nobre e Francisco 
Barros Dias, que serão empos-
sados, respectivamente, presi-
dente, vice-presidente e corre-
gedor regional do TRF5, foram 
convidar, na última quinta-feira 
(14/03), a governadora do Rio 
Grande do Norte, Rosalba Ciar-
lini, para a solenidade de posse 
da nova mesa diretora do TRF5, 
que será realizada no próximo 
dia 3 de abril.Também partici-
param do encontro o procura-

dor-geral daquele Estado, Mi-
guel Josino, o diretor do Foro da 
Seção Judiciária do Rio Grande 
do Norte, juiz federal Manoel 
Maia, e o deputado estadual 
Getúlio Rêgo. Com informações 
da Assecom/RN.

Nesta segunda-feira (18/03), será 
realizada a Missa de 7º Dia em 

memória do desembargador fede-
ral emérito Paulo Gadelha. A ceri-
mônia religiosa será celebrada, às 

19h, na Igreja de Nossa Senhora 
da Piedade, localizada na Rua do 
Lima, em Santo Amaro (em frente 

ao Jornal do Commercio).

Desde a última quinta-feira, a Di-
retoria Geral (DG) está funcionan-
do, provisoriamente, no 6º andar 
do edifício-sede do TRF5. Contu-
do, os ramais da referida Diretoria 
continuam os mesmos. A mudan-
ça ocorreu, segundo o diretor-
-geral, Marcos Netto, em virtude 
das obras de reforma e ampliação 

do espaço do 8º andar, local 
onde funciona a DG. “A reforma 
de que se cuida se revela bas-
tante necessária, na medida em 
que melhor ordena o espaço, 
inclusive com a criação de áreas 
específicas para a Subsecretaria 
de Desenvolvimento Institucional, 
a Divisão de Assessoria Jurídica, a 

copa, além da recepção e apoio 
administrativo”, informou.

A Subsecretaria de Tecnologia da 
Informação (STI) informa que já 
disponibilizou os programas ge-
radores da declaração de Imposto 
de Renda Pessoa Física e envio 
eletrônico (IRPF e Receitanet 2013) 
para instalação, mediante solicita-
ção, nos computadores do Tribu-
nal Regional Federal da 5ª Região. 
Os interessados devem enviar a 
solicitação por meio do e-mail 
atendimento@trf5.jus.br.
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