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Fluxus recebe nova funcionalidade

Programa de capacitação: mais de 60% 
dos servidores foram capacitados em 2015

Pernambuco se
despede do TRF5

Qualidade de vida 
na JFCE

Aniversariantes

de Fevereiro

TERÇA Cid Marconi profere palestra em Fortaleza

Edson Manoel de Andrade
Leon Sousa - Manutenção Predial
Moacir Mariano da Silva
Soservi – Almoxarifado

Núcleo de De-
senvolvimento 

de Recursos Hu-
manos (NDRH) do 
Tribunal Regional 
Federal da 5ª Re-
gião – TRF5 fez um 
balanço do progra-
ma de capacitação 
realizado em 2015. 
Foram oferecidas 
1.578 horas, entre 
cursos, seminários, 
congressos e outras 
modalidades de treinamento para 
os servidores do Tribunal, totali-
zando 72 eventos. Foram benefi-
ciados 423 servidores, um percen-
tual de mais de 60% da força de 

trabalho do TRF5. Entre os cursos 
oferecidos, “Coaching aplicado à 
liderança”, oferecido por meio de 
Educação a Distância (EaD), com 
instrutoria interna; e o “Novo CPC: 

destaques das principais novi-
dades”. Participaram desses dois 
treinamentos, respectivamente, 140 
e 138 servidores do TRF5. Esses 
dois treinamentos também foram 
oferecidos para as seções judiciá-
rias da 5ª Região e para o Tribunal 
Regional do Trabalho da 6ª Região, 
em Pernambuco.
Desenvolvimento Gerencial - De 
acordo com a diretora do NDRH, 
Soraya Portugal, o curso de Coa-
ching aplicado à liderança faz parte 
do Programa de Desenvolvimento 
Gerencial (PDG) e é obrigatório 
para gestores que possuem a partir 
da Função Comissionada FC5. A 
previsão é de que a segunda etapa 
do curso seja oferecida em abril. 

O Fluxus, sistema de tramitação eletrônica 
de documentos, está com nova funcionali-
dade. Agora o usuário pode arquivar vários 
documentos ou processos de uma só vez, 
desde que eles estejam dentro do Pacote 
selecionado. De acordo com a diretora do 
Núcleo de Gestão Documental, Lúcia Carva-

lho, nesta nova versão do Fluxus será possí-
vel assinar documentos do tipo Requerimen-
to Pessoal, mesmo quando o usuário estiver 
de férias ou estiver sendo substituído. “Esta 
assinatura só poderá ser feita para esse tipo 
de documento e apenas na lotação principal 
do usuário”, ressaltou Lúcia Carvalho.

O desembargador federal Cid Marconi 
será o palestrante do ciclo de almoço-
-debate, que será realizado na próxima 
sexta-feira (26), em Fortaleza. Promovido 
pelo Centro Industrial do Ceará, o evento 
terá como tema “As Decisões do Judiciário 
e Consequências para o Setor Produtivo”.

Depois de 23 anos de dedicação 
ao TRF5, o arquiteto Antônio Carlos 
Pernambuco deixa o Tribunal por 
motivo de aposentadoria. Lotado 
na Subsecretaria de Infraestrutura e 
Administração Predial (SIAP), Per-
nambuco, como é mais conhecido, 
se desligou no mês passado do 
TRF5. Com a disposição de quem 
nunca foi hospitalizado, esban-
jando saúde, o pernambucano de 
Garanhuns segue fazendo alguns 
projetos arquitetônicos, mas sem 
muito estresse, aproveitando para 
descansar. Quem já contribuiu 
também para a formação de tan-
tos universitários dos cursos de 
arquitetura e engenharia da Uni-
versidade Federal de Pernambuco 
e da Católica, desde 1974, merece 
um descanso. Entre seus ex-alunos, 
pelo menos 30 são servidores do 
TRF5. Na bagagem, a saudade de 
tantos amigos que fez no Tribunal.

A qualidade do ar das unidades 
da Justiça Federal no Ceará (JFCE) 
foi pauta da primeira reunião de 
2016 do Comitê de Qualidade de 
Vida no Trabalho. O encontro, que 
aconteceu na última semana, reu-
niu a juíza federal Germana Mo-
raes, coordenadora do Comitê, a 
diretora da Secretaria Administra-
tiva, Raquel Rolim, servidores que 
fazem parte do Comitê e o enge-
nheiro químico da MAC Engenha-
ria, Mateus Della.


