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Formação de servidores

O CNJ abriu consulta pública voltada aos Tribunais do país, com o objetivo de coletar 

sugestões sobre a formação de servidores e servidoras do Poder Judiciário. A pesquisa 

também deve subsidiar estudos sobre possível criação da Escola Nacional de Formação e 

Aperfeiçoamento dos Servidores do Poder Judiciário (Enajud).

Interessados têm até o dia 26 de julho para participar, por meio de preenchimento de 

formulário disponibilizado pelo CNJ. 

Planejamento - 5ª Região

O TRF5 aprovou a Resolução Pleno nº 19, de 30 de junho de 2021, que dispõe sobre o Planejamento Estratégico da Justiça 

Federal da 5ª Região para o período de 2021-2026, elaborado com a participação de vários magistrados, servidores, advogados, 

procuradores e cidadãos. O documento estabelece a missão, a visão de futuro, os macrodesafios, os objetivos, valores e as metas 

da atuação da JF5 nos próximos anos, em consonância com o Planejamento Estratégico do Poder Judiciário e o Planejamento 

Estratégico da Justiça Federal 2021-2026, e define indicadores de desempenho, metas e projetos estratégicos da 5ª Região. 

Depois de discutido no âmbito interno da Região, o Planejamento Estratégico da JF5 foi submetido e validado em uma consulta 

pública e, posteriormente, debatido em audiência pública virtual. 

Vacinação

No dia 29 de julho, quinta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, a JFSE promove uma 

campanha de vacinação contra a Influenza (gripe). A ação, que conta com o apoio da 

Serjus, será realizada por meio de sistema drive-thru, no estacionamento do edifício-

sede. Os magistrados, servidores e terceirizados interessados em participar da 

vacinação deverão comparecer ao local fazendo uso correto de máscara de proteção 

facial. Também é necessário observar o intervalo mínimo de 14 dias (antes e depois) da 

vacina contra a Covid-19, além de não apresentar sintomas gripais.

Consulta Pública

O CJF prorrogou até o dia 23 de julho a consulta pública 

promovida pela Justiça Federal para a definição das 

metas estratégicas para 2022. A pesquisa, disponível no site 

da JFSE e do CJF, é destinada a cidadãos, servidores, 

magistrados, advogados, defensores e promotores. As 

informações obtidas no levantamento serão disponibilizadas 

no Observatório da Estratégia da Justiça Federal e servirão de 

insumos para a elaboração de relatórios e de propostas de 

medidas judiciárias para atender aos anseios da sociedade. O 

questionário conta com 12 itens de avaliação, sendo 

11 questões objetivas e uma de resposta livre. Contribua 

para a melhoria dos serviços prestados pela Justiça 

Federal. Participe!

Pesquisa de satisfação

Desde 2019, de acordo com contrato firmado entre a Justiça 

Federal em Sergipe (JFSE) com a Empresa Lanlink, os 

chamados devem ser abertos pelos servidores por meio do 

atendimento remoto (via chat, e-mail, intranet ou telefone -

ramal 2400).

Também é de fundamental importância responder à

pesquisa de satisfação enviada aos usuários (composta de 

apenas uma pergunta), a cada chamado concluído. 

A partir da pesquisa, é gerado um relatório de avaliação do 

serviço prestado e de cada funcionário que compõe as 

equipes de atendimento, tanto remoto quanto presencial. 

Ajude a JFSE a avaliar os serviços de informática, 

respondendo a pesquisa após a conclusão de cada chamado!

Pesquisas sobre o Poder Judiciário

O CNJ está realizando uma série de Seminários de Pesquisas Empíricas aplicadas a 

políticas judiciárias, que acontecem semanalmente, por meio de plataforma virtual, e 

contam com a presença do(a) expositor(a) da pesquisa e de debatedores(as) afetos à

temática. Por isso, o Conselho está consultando os tribunais a respeito da existência de 

pesquisas sobre o Poder Judiciário, nas quais tenham utilizados dados estatísticos. Caso 

tenham sido realizadas na JFSE pesquisas com tais características, deve ser enviado, até o 

dia 31 de julho, um resumo da mesma com no máximo uma página, para o e-mail 

secad.gabinete@jfse.jus.br.


