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TRF5 fica em 2º lugar na Pesquisa de Satisfação 
realizada pelo CJF

de Junho17
TERÇA

Vacinação contra gripe e sarampo

Estágio no TRF5

Horário e cardápio do restaurante
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Justiça Federal na 5ª Região 
encerra o primeiro semestre 

de 2014 com resultados positivos: 
melhor desempenho no cumpri-
mento das metas definidas pelo 
Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) e o 2º lugar na Pesquisa de 
Satisfação realizada pelo Conselho 
da Justiça Federal (CJF). As boas 
notícias vieram com a divulga-
ção do Relatório Final das Metas 
Nacionais do Poder Judiciário, 
disponibilizado no Portal do CNJ, 
e com o resultado preliminar da 
pesquisa “Sempre pode melho-
rar... e sua opinião fará diferença”, 
divulgado na última quarta-feira 

(11/06), pelo CJF. 
De acordo com 
o estudo, a 5ª 
Região obteve 
66% de satisfa-
ção do público. 
A pesquisa foi 
realizada no 
período de 18 
de novembro de 
2013 a 28 de fevereiro de 2014, 
com o objetivo de promover me-
lhorias e traçar estratégias para o 
crescimento nos aspectos de aten-
dimento, acessibilidade, tempo 
médio de duração dos processos, 
transparência e segurança judicial. 

O Núcleo de Assistência à Saúde 
(NAS) informa que está realizan-
do a aplicação da vacina contra 
a gripe e contra o sarampo em 
magistrados, servidores, esta-
giários e terceirizados. Ontem, 
primeiro dia da campanha, foram 
aplicadas 30 para sarampo e 50 
para a gripe (a vacina combina 

três tipos de cepas, entre elas, a 
H1N1). Os estagiários de nível 
médio precisam de autorização 
dos pais para tomarem as vacinas, 
além disso, devem trazer o cartão 
de vacinação. A imunização pros-
seguirá nos dias 18/06 (amanhã) 
e na próxima quarta-feira, dia 
25/06, das 9h às 14h, nas depen-

dências do NAS. Podem se vacinar 
contra o sarampo as pessoas com 
idades abaixo de 50 anos, desde 
que não tenham comprovação de 
vacinação anterior. Já as doses da 
vacina contra a gripe serão apli-
cadas nas pessoas que ainda não 
tenham sido vacinadas em 2014, 
independente da idade. As duas 

Na Justiça Federal, a satisfação foi 
medida através da avaliação de 10 
serviços, entre eles os judiciais, o 
processo eletrônico, as instalações 
físicas, o atendimento, a localiza-
ção, a disponibilidade da página 
na internet, entre outros.

Pesquisa – De acordo com o CJF, a 
pesquisa foi respondida por quase 
8 mil pessoas. Desse total, 36% são 
usuários que fazem parte de pro-
cessos judiciais e 35%, advogados. 
No levantamento também foi ob-
servada a participação de servido-
res públicos e estagiários (8%), fun-
cionários e estagiários de escritórios 
de advocacia (4%), além do perfil 
dos participantes, formado, predo-
minantemente, por homens (68%), 
contra 32% de mulheres. O relatório 
aponta, ainda, que os Tribunais Re-
gionais Federais foram os órgãos da 
Justiça Federal mais avaliados pela 
população. Em seguida, aparecem 
as seções judiciárias, as varas fede-
rais, os Juizados Especiais Federais e 
as Turmas Recursais dos JEFs.

vacinas são con-
traindicadas para 
pessoas com doença 
infecciosa aguda e 
alergia a ovo, mas 
as contraindicações 
específicas, segundo 
o NAS, serão analisa-
das caso a caso.

O Instituto Brasileiro para o Desen-
volvimento Sustentável (Sustente), 
instituição organizadora da seleção 
para estágio de nível superior no 
TRF5, lembra aos candidatos que o 
boleto de pagamento da inscrição 
deve ser quitado até hoje, dia 17. 
Mas, atenção: a rede bancária só 
funcionará até as 12h30, por conta 
do jogo do Brasil.

O restaurante O Porto informa que o horário de funcionamento de 
hoje será das 9h às 14h. Amanhã, dentro do festival de pratos típicos, 
a paeja será o destaque, representando a cozinha espanhola. Duran-
te o período da Copa do Mundo, o Porto disporá de televisão no hall 
do restaurante para transmitir os jogos.


