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Prazo para responder ao Censo
do Judiciário termina hoje

Inscrições para conciliador federal

Saúde mental do servidor

Suporte PJe

oje é o último dia para responder ao Censo Na-
cional do Poder Judiciário. Não participarão da 

pesquisa estagiários, profissionais terceirizados e servi-
dores do Judiciário cedidos a órgãos do Poder Executivo 
e Legislativo. De acordo com o Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), o Censo pretende levantar os dados sobre 
o servidor da Justiça brasileira, como grau de satisfação 
com suas funções, média de horas trabalhadas, nível de 
escolaridade e deficiências, entre outras questões. To-
dos os dados são sigilosos e não serão repassados para 
os tribunais de origem do servidor. Em novembro, um 
questionário específico será disponibilizado aos magis-
trados, para que eles também participem do Censo do 
Poder Judiciário.

A Justiça Federal em Alagoas 
(JFAL) informa que estão abertas 
as inscrições para o processo sele-
tivo de conciliador federal. O car-
go é destinado ao preenchimento 
de vaga no Juizado Especial Fe-
deral da Subseção Judiciária de 
Santana do Ipanema – 11ª Vara. 
Poderão participar da seleção 
bacharéis em Direito e estudantes 

devidamente matriculados no 
curso de Direito de quaisquer fa-
culdades. Os interessados devem 
se inscrever diretamente na 11ª 
Vara Federal - Subseção Judici-
ária de Santana do Ipanema, na 
Rua Sebastião Pereira Bastos, 
508, bairro Monumento, Santana 
do Ipanema/AL. Mais informa-
ções no site www.jfal.jus.br.

A equipe de suporte do Processo 
Judicial Eletrônico (PJe) do TRF5 
lembra que, desde dia 27/09, o 
e-mail para encaminhamento de 
demandas de suporte do sistema 
é o atendimentopje@trf5.jus.br. O 
endereço eletrônico anterior (su-
portepje@trf5.js.br) não está mais 
sendo utilizado.

O Núcleo de Assistência à Saúde 
lembra que os servidores e seus 
dependentes podem ter acesso 
a tratamentos na área de saúde 
mental, através da rede de pro-
fissionais credenciados ao TRF5. 
Em funcionamento desde 2009, o 
Plano de Assistência Psicológica e 
Psiquiátrica contribui para aumen-
tar a oferta e diminuir os custos 
dos tratamentos psicológicos e 
psiquiátricos. Atualmente, estão 
sendo finalizadas revisões nas 

Começa hoje (21/10) a 
segunda turma do curso 
de aperfeiçoamento de 
agentes de segurança do 
TRF5. A capacitação tem 
como objetivo reciclar 
servidores ocupantes do 
cargo efetivo de Técnico 
Judiciário - Área Admi-
nistrativa – Especialidade em Se-
gurança e Transporte, bem como 
todos os servidores que atuam na 

Francisco Wildo 
participa de
sessão do CJF

normas do plano e, em breve, será 
publicado o edital para creden-
ciamento de novos profissionais. 
Para ter acesso à rede credencia-
da, basta clicar no link Unidades, 
da intranet, e abrir a página do 
NAS, em seguida é só acessar a 
relação de profissionais credencia-
dos. Para tirar dúvidas ou solicitar 
indicações, o servidor pode entrar 
em contato com o setor de Psi-
cologia ou com a assistente social 
do NAS, através do ramal 9296.

O presidente do TRF5, desembar-
gador federal Francisco Wildo, 
participa, hoje (21/10), às 14h, da 
sessão ordinária do Conselho da 
Justiça Federal (CJF). O Colegia-
do se reúne para julgar processos 
administrativos referentes a servi-
dores e magistrados e ações ad-
ministrativas da Justiça Federal.

área. O treinamento será realizado 
até quarta-feira (23/10), das 8h às 
18h, na Esmafe.

Segurança


