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Diárias e passagens

Na última segunda-feira, 13, a JFSE começou a utilizar, oficialmente, os novos procedimentos 

de solicitação de diárias e passagens por meio do SEI!. Magistrados e servidores já podem 

fazer uso da ferramenta para realizar as solicitações. Com os novos procedimentos, todas as 

etapas da solicitação acontecem no próprio sistema, de forma automática, desde o início da 

demanda até os cálculos dos valores a serem pagos, de acordo com os dados fornecidos. A 

iniciativa permite, também, o acompanhamento das solicitações em tempo real e facilita o 

controle de ações, como autorizações e pagamentos. 

Saúde mental

No mês em que acontece a campanha nacional de prevenção ao suicídio, conhecida como 

"Setembro Amarelo", a JFSE promove uma ação informativa sobre saúde mental. Entre os 

dias 20 e 30 de setembro, serão publicados posts nos perfis oficiais da JFSE nas redes sociais 

a respeito do assunto. Como parte da campanha, será realizado um sorteio, entre os 

colaboradores, de uma consulta psicológica gratuita, online ou presencial. Podem participar 

todos os servidores (ativos e inativos), magistrados, requisitados, estagiários e terceirizados 

da JFSE. Os interessados em participar devem acessar o link 

https://forms.gle/y7Pvefy2Vy1KxS8q8 e preencher os dados solicitados, até a manhã do dia 

30 de setembro. Nessa mesma data, às 15h, acontecerá o sorteio por meio eletrônico. 

Treinamento PJe 2.x

Dando seguimento à política de implantação e capacitação de usuários do sistema PJe 2.x, o TRF5 irá oferecer, no dia 28 de 

setembro, das 9h às 13h, uma formação destinada aos advogados que atuam perante os Juizados Especiais Federais (JEFs). A 

capacitação, que será realizada via Zoom, é fundamental pois, com o avanço no plano de obrigatoriedade do uso desse sistema, 

tem havido o aumento do número de processos em tramitação no PJe 2.x. Além dos advogados, será permitida a participação de 

assistentes e estagiários que prestam suporte na organização interna dos escritórios. Durante o evento, será permitida a 

formulação de perguntas via chat. Para participar da capacitação, basta acessar o link: 

https://us02web.zoom.us/j/81751329205?pwd=eVV2WldVODBMUWVFOHV1NnJsWWswdz09

Planejamento

No último dia 14, os integrantes do Comitê de Governança e Gestão Estratégica 

Participativa (CGGEP) da JFSE deram continuidade à segunda Reunião de Análise da 

Estratégia (RAE), iniciada em 3 de setembro. Durante a reunião, foram analisadas as 

iniciativas estratégicas apresentadas no workshop realizado no último mês de 

agosto, pertinente à construção do Plano Estratégico Participativo para o sexênio

2021-2026. Além de discutir as iniciativas estratégicas sugeridas no workshop, 

também serão indicados pelo comitê os gestores e gerentes de cada iniciativa. 

Impressão

O Núcleo de Tecnologia da Informação e Comunicação 

(NTIC) da Justiça Federal em Sergipe (JFSE) informa que 

foram concluídas as atividades de atualização do servidor 

de impressão nas máquinas da Seção Judiciária, garantindo 

ainda mais segurança à informação institucional. Com a 

conclusão dos trabalhos, foram reativados os serviços de 

impressão em todos os fóruns da JFSE.

TRFMED

O TRFMED informa que os percentuais de coparticipação

referentes às consultas realizadas até março de 2021, já

processadas, por meio da rede credenciada da Unimed, 

serão descontados na folha de pagamento de setembro. O 

registro dos valores de coparticipação no extrato passa por 

ajustes técnicos, e foram identificadas informações no 

campo “saldo pendente”, que ainda estão em análise.


