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Ronivon de Aragão

Gabriel Eifer - PGF

Andrea Lins - AGU

Flávio Matias - MPF

Jackson Souza - TCU

‘Integração JFSE: agregando valores’
Magistrados e servidores da JFSE, além de integrantes de instituições públicas federais que mantêm relações de trabalho com a
Seccional, estiveram reunidos na última quinta-feira, 28, durante a realização da 2ª edição do evento ‘Integração JFSE: agregando
valores’. Durante o evento, foram compartilhadas diversas ações, boas práticas e resultados positivos da JFSE.

Cláudio Canuto - CGU

Nilson Lima - Receita Federal

Tony Pedrosa - Polícia Federal

Robéria Silva - OAB

Gilton Batista Brito

Instituições federais parceiras
Instituições como a Procuradoria-Geral Federal (PGF); Advocacia-Geral da União (AGU); Ministério Público Federal (MPF); Polícia
Federal; Tribunal de Contas da União (TCU); Controladoria-Geral da União (CGU); Receita Federal e Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB) também participaram do evento, apresentando diversas iniciativas inovadoras implementadas em 2020.

Espaço de Convivência
A segunda edição do evento contou, ainda, com a inauguração do Espaço de Convivência e Qualidade de Vida, um ambiente
localizado no 3º andar do edifício-sede da JFSE destinado às reuniões de confraternização de magistrados e servidores. No local,
também serão realizadas diversas atividades com o intuito de melhorar o clima organizacional e a qualidade de vida na JFSE.

Klédia Mendonça - 2ª Vara

Fernando Escrivani - 4ª Vara

Lidiane Vieira - 5ª Vara

Yuri Ribeiro - 6ª Vara

Marcos Nascimento - 9ª Vara

Áreas meio e fim
Durante a tarde, houve a apresentação, por magistrados e servidores que integram as áreas fim e meio da JFSE, das principais
ações desenvolvidas ao longo de 2020, além dos resultados positivos gerados com a adoção das novas práticas pelas unidades
administrativas e judiciais da instituição.

Tiago Brasileiro - CPQVT

Luis Carlos Cavalcante - Secad

31/01 - Adauton Luiz Borél (NTIC)

@jfederalse/

Adauton Borél – Núcleo de TIC

Willams Noia – Núcleo de Adm.

Moisés Adorno – N. Judiciário

02/02 - Igor de Souza Melo (8ª Vara)

@jfse_oficial/

@JFederalSE/

