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Abertas as inscrições para curso avançado de 
Elaboração de Termo de Referência

Feriado

Feira de orgânicos

de Novembro

QUINTA

Aniversariantes

CJF realiza pesquisa para avaliar a 
satisfação dos usuários de TI

Secretaria de Tecnolo-
gia da Informação do 

Conselho da Justiça Federal 
(STI/CJF) vai iniciar, a partir 
da próxima segunda-feira 
(18), a Pesquisa de Satisfação 
dos Usuários de TI, destinada 
aos usuários dos sistemas 
do Conselho. O objetivo é 
identificar as oportunidades 
de melhoria na prestação 
dos serviços relacionados à 
tecnologia da informação. O ques-
tionário, que conta com 27 per-
guntas, ficará disponível no site do 
CJF (www.cjf.jus.br) até o dia 29/11 

A

Estão abertas, até o dia 22/11, as 
inscrições para o curso avançado 
de Elaboração de Termo de Re-
ferência. A capacitação, que será 
realizada entre os dias 27 e 29/11, 
no TRF5, é destinada aos gestores 
de contrato e demais profissionais 
que trabalham direta ou indireta-
mente com processos de licitação. 

14/11
Dalma Camila Damasceno Silva 
Gabinete Des. Fed. Carlos Rebêlo Jr.
Carla Josefa de Souza
Setor Médico
Sebastião Buarque Filho
NE SUSTENTÁVEL
15/11
Antônio César Lima Leitão 
Subsecretaria de Apoio Especial
Simone Pontes Chateaubriand 
Gabinete Des. Fed. Carlos Rebêlo Jr.
Rubens Góes Tavares 
Subsecr. de Orçamento e Finanças
Patrícia Lima Verde Valença 
Gabinete Des. Fed. Manoel Erhardt
16/11
Iran Lira da Silva
Gabinete Des. Fed. Carlos Rebêlo Jr.
Mª Gabriela M. R. Reynaldo Alves
Gabinete do Des. Fed. Manoel Erhardt
José Carlos Lopes da Silva
NE SUSTENTÁVEL
17/11
Ana Carla Vila Nova de Oliveira
Divisão da 3ª Turma
Edilene Barros da Silva
Gab. Des Fed Élio de Siqueira Filho
Adriano Cunha de Santana
MPPS

Interessados devem enviar email 
para ndrh-treinamento@trf5.jus.br 
com dados como nome, identida-
de, CPF, matrícula, ramal e unidade 
de lotação. As aulas serão minis-
tradas pelo servidor Elias José de 
Souza, que já atuou no TRF5 e hoje 
integra a Seção Judiciária do Ceará. 
Entre os temas abordados estão: 

e deve ser respondido online, sem 
a necessidade de identificação do 
respondente. A pesquisa abordará 
temas como qualidade dos equi-

pamentos de informáti-
ca, do atendimento ao 
cliente, da disponibili-
dade e da eficiência dos 
serviços e dos sistemas 
oferecidos. 
Metas estratégicas - O 
levantamento contribuirá 
com o aprimoramento 
contínuo dos serviços, 
além de atender a Meta 
14 do Plano Estratégico 

do CJF 2015/2020, cujo objetivo é 
atingir, em 2019, 90% de satisfa-
ção dos usuários internos. (Com 
informações da Ascom/CJF)

O TRF5 funcionará em regime de 
plantão nesta sexta-feira (15), por 
conta do feriado do Dia da Procla-
mação da República. Prazos pro-
cessuais com início ou fim nesse 
dia serão automaticamente pror-
rogados para o primeiro dia útil 
subsequente (18/11).

Devido ao feriado comemora-
tivo ao Dia da Proclamação da 
República (15/11), a Feirinha de 
Orgânicos, que acontece todas 
as sextas-feiras na sede do TRF5, 
foi transferida, excepcionalmente, 
para hoje (14). 

Visita – O presidente da Assembleia Legislativa de Alagoas, deputado 
estadual Antônio Albuquerque, realizou visita institucional, na manhã 
de ontem (13), ao presidente do TRF5, desembargador federal Vladi-
mir Carvalho.

obrigações das partes - cláusulas 
obrigatórias; garantia contratual e 
critérios de sustentabilidade nas 
licitações. É importante a parti-
cipação dos que atuam na área 
para que haja um nivelamento das 
informações sobre contratação, 
principalmente em decorrência 
das últimas alterações legislativas.


