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SEI será obrigatório para tramitação de 
novos documentos a partir de amanhã

Terça (31/01)
Juiz Federal Leopoldo  

Fontenelle Teixeira
SJCE 

Inês Alves Lima de Oliveira 
Subsecretaria de Tecnologia da Informação

Quarta (01/02)
Cryslayne Mirelly Bezerra Reis 
Gab. Des. Fed. Alexandre Luna Freire

NDRH faz balanço das ações de capacitação de servidores

Vacinaçãopartir de ama-
nhã, o Sistema 

Eletrônico de Infor-
mações - SEI passa a 
ser obrigatório para a 
criação e tramitação 
de documentos e pro-
cessos administrativos 
no âmbito do Tribunal 
Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5. Com 
isso, a partir desta 
data, o cadastro de 
novos documentos e processos 
ficará bloqueado no sistema Flu-
xus. Os processos em tramitação 
no Fluxus continuarão com seus 
documentos sendo criados neste 

O Núcleo de Desenvolvimento 
de Recursos Humanos (NDRH) 
do TRF5 divulga o balanço das 
ações de capacitação promovi-
das em 2016. Foram realizados 
53 treinamentos, beneficiando 
396 servidores. Foram oferecidos 

Visita – O presidente do TRF5, 
desembargador federal Rogério 
Fialho Moreira, recebeu, na úl-
tima quinta, em seu gabinete, a 
visita de cortesia da defensora 
pública geral da Paraíba, Mada-
lena Abrantes (à esquerda). O 

O Núcleo de Assistência à Saúde 
(NAS) do TRF5 avisa que o pra-
zo para o pagamento da terceira 
dose da vacina para HPV (Papilo-
ma Vírus Humano) é o dia 22 de 
fevereiro. O preço da vacina vai 
sofrer um reajuste a partir de mar-
ço. O valor deve ser depositado 
na conta da Associação dos Servi-
dores da Justiça Federal em Per-
nambuco – Asserjufe-PE e o com-
provante do depósito, entregue 
ao NAS. A aplicação da dose será 
administrada pela Clínica Imuni-
dade no dia 3 de abril. Quem não 
tomou a dose única da vacina para 

TRF5, unidade res-
ponsável por geren-
ciar os sistemas de 
gestão documentos. 
Normatização - O 
Ato nº 0003, que 
normatizou o SEI 
como sistema exclu-
sivo de produção, 
tramitação, classi-
ficação, avaliação e 
destinação final dos 
documentos e pro-

cessos administrativos no âmbito 
do TRF5, foi assinado pelo presi-
dente do Tribunal, desembargador 
federal Rogério Fialho Moreira, no 
dia 5 de janeiro deste ano.

cursos na modalidade presencial e 
Ensino a distância (EaD), os quais 
contemplaram as áreas administra-
tiva, judiciária e de tecnologia da 
informação. Além de cursos como 
“O Líder Coach”, na modalidade 
EaD, destinado aos ocupantes de 

funções gerenciais, foram promo-
vidas palestras sobre problemas 
do sono, tratamentos de pele, 
vacinação de adultos, controle do 
stress, programação financeira, 
sustentabilidade e meio ambiente, 
entre outras. 

sistema, exceto os de numeração 
única no TRF5, a exemplo de atos, 
portarias e resoluções. Mais in-
formações podem ser obtidas no 
Núcleo de Gestão Documental do 

consultor jurídico, José Elton da 
Silva, o diretor da assessoria de 
imprensa, Gerardo Rabelo, e a 
assessora de gabinete, Elisabeth 
Trocolli, da equipe da defen-
sora, também participaram do 
encontro.

Herpes Zóster ainda tem chance 
de fazer a imunização. Os interes-
sados devem obter informações 
com Áurea pelo ramal 9296 (NAS).


