
28/05/2021 - ANO VI - Nº 211 - ascom@jfse.jus.br

Laboratório de Inovação

Em atendimento à Portaria CNJ n. 119/2019 e ao Ato Presidência/TRF5 n. 156/2021, a 
Direção do Foro da JFSE, por meio da Portaria n. 62/2021, instituiu o Laboratório de Inovação 
no âmbito da Seção Judiciária. Os principais objetivos do laboratório, denominado Inove-SE, 
é incentivar o desenvolvimento de ideias, soluções, projetos e produtos, a partir dos pilares 
da inovação, criatividade, modernidade, colaboração, flexibilidade e multidisciplinariedade; 
além de implementar um modelo de governança em rede da política de inovação, visando à
potencialização da capacidade institucional de agregação de valor à atividade judicial.

Ergonomia

A pandemia pelo novo coronavírus fez com que o home office se tornasse uma realidade 
para muitas pessoas ao redor do mundo, como é o caso da maioria dos magistrados e 
servidores que integram a JFSE. Com o passar do tempo, os trabalhadores que aderiram 
a essa nova rotina de trabalho detectaram diversos problemas relacionados à questão 
postural. Pensando no cuidado com o bem-estar no ambiente de trabalho, a Seção de 
Atenção à Saúde Funcional promove, até o dia 9 de junho, uma campanha nos veículos 
de comunicação internos e nos perfis oficiais da JFSE nas redes sociais, com posts
educativos sobre ergonomia no home office. 
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PJe 2.x

A partir da próxima terça-feira, 1º de junho, entra a vigor a 
Resolução Pleno nº 9/2021, que torna obrigatório o uso do 
sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) – versão 2.x nos 
Juizados Especiais Federais (JEFs) da 5ª Região. A medida, 
aprovada, por unanimidade, pelo Pleno do TRF5 no início 
deste mês, tem o objetivo de uniformizar os sistemas de 
processo eletrônico em funcionamento no Tribunal, 
atendendo às exigências do CNJ. 

Gestão de Pessoas

Em continuidade à série de visitas e reuniões da gestão à frente da JFSE para o biênio 
2021-2023, o diretor do Foro, Gilton Batista Brito, realizou, no último dia 21, uma 
reunião virtual com o NGP. Participaram da ocasião o diretor da Secad, Luis Carlos Soares 
Cavalcante; a diretora do NGP, Sônia Denise Guimarães de Oliveira Mitidieri; além dos 
servidores do referido núcleo. Na oportunidade, foram apresentadas informações 
atualizadas a respeito do quadro de pessoal e cargos vagos; situação atual da pandemia, 
solicitações de afastamentos por motivo de tratamento da própria saúde e TRFMED. 

Encerrando processos

É importante que o usuário realize o 
encerramento/fechamento de todos os blocos de assinatura 
que estejam abertos na unidade e não necessitem mais de 
sua intervenção. Deixar muitos blocos de assinatura abertos 
deixa o SEI lento para uso.

Despedida

Deixando sua marca de dedicação para o trabalho e companheirismo, a servidora Tânia Souza 
Santana, requisitada da Procuradoria Geral do Estado de Sergipe, despede-se da Justiça 
Federal em Sergipe (JFSE). Contribuindo com a instituição desde 13 de maio de 1996, a 
servidora, que atualmente é vinculada à Seção de Treinamento e Desenvolvimento (STD), já
passou por diversos setores, como a Secretaria Administrativa; Seção de Cadastro, 
Provimento e Vacância; e Seção de Biblioteca. A partir da próxima segunda-feira, 31, Tânia 
retorna ao seu órgão de origem e, em breve, terá direito à sua aposentadoria. Nós, da JFSE, 
desejamos muito boa sorte nos novos caminhos que você trilhar, Tânia!


