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Portal do Servidor
Com o objetivo de disponibilizar aos servidores um conjunto de recursos ligados à
área de gestão e desenvolvimento de pessoas em um único canal, no último dia
23, a JFSE lançou na Intranet o novo Portal do Servidor. No ambiente virtual, é
possível encontrar informações sobre os dados pessoais, funcionais, financeiros,
benefícios e aplicativos de serviços relacionados à vida funcional do servidor em
um só lugar, o que proporciona maior agilidade, comodidade, menos burocracia e
o compartilhamento documentado de conhecimento.

Convênio
Estreitar os laços entre as instituições foi o principal objetivo da visita realizada pelo
superintendente da Polícia Federal em Sergipe (PF/SE), Juner Caldeira Barbosa, ao diretor
do Foro da JFSE, Gilton Batista Brito, na última quarta-feira, 24, no Salão Nobre do
edifício-sede. Durante a oportunidade, os dirigentes discutiram a respeito dos detalhes
do convênio a ser firmado entre as instituições, especialmente voltado para a
capacitação na área de segurança. Foram apresentados à PF/SE alguns temas
relacionados à segurança institucional que seriam de interesse da JFSE, como cursos de
armamento e tiro; direção operacional; inteligência; investigação; e segurança de dados.

Visita
No último dia 22, o diretor do Foro da JFSE, Gilton Batista Brito, realizou uma visita
institucional à 8ª Vara. O magistrado, que estava acompanhado pelo diretor da Secad,
Luis Carlos Cavalcante, e pela supervisora da SENG, Rúbia Moisinho, foi recebido pelo juiz
federal titular da 8ª Vara, Jailsom Leandro de Sousa, e pelo diretor de Secretaria, Igor
Melo. Na oportunidade, o diretor do Foro tratou a respeito de opções de solução
definitiva da sede da Subseção, que será incluída no Planejamento Estratégico
Participativo da JFSE - Ciclo 2021/2026, a ser validado ainda em 2021.

Festival de Aprendizado
Com o objetivo de apresentar para magistrados e servidores
das seções judiciárias da 5ª Região formas inovadoras de
pensar e solucionar desafios, o Curso Hubjus/WeGov
promoveu, na última terça-feira, 23, de forma virtual, o
Festival de Aprendizado. Durante o evento, foram
ministradas diversas palestras e oficinas a respeito de temas
como visual law, design thinking, cercamento digital e
gamificação. O festival terá continuidade no próximo dia 30.

Encontro
O futuro da Justiça brasileira estará em debate durante o 15º
Encontro Nacional do Poder Judiciário, que ocorre nos
próximos dias 2 e 3/12. O evento realizado pelo Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) reúne presidentes dos 91 tribunais,
que aprovarão metas nacionais e metas específicas dos
segmentos de Justiça para 2022. O encontro também é
marcado pela entrega do Prêmio CNJ de Qualidade para os
órgãos que se destacaram em diferentes dimensões.
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Pesquisa
O CNJ iniciou, no último dia 22, uma pesquisa nacional com o objetivo de diagnosticar
casos de assédio e/ou discriminação eventualmente praticados contra magistrados,
servidores, colaboradores e estagiários do Poder Judiciário. A pesquisa estará disponível
em https://formularios.cnj.jus.br/pesquisa-nacional-sobre-assedio-e-discriminacao-no-
ambito-do-poder-judiciario/ até o dia 3/12 e não é preciso se identificar para
responder. Para acessar o questionário, o respondente terá que utilizar a
senha H81CP9FG. Dúvidas poderão ser encaminhadas ao CNJ através do e-mail
combateaoassedio@cnj.jus.br.


