05/02/2021 - ANO VI - Nº 195 - ascom@jfse.jus.br

Painel Eletrônico de Publicação dos Editais
Na última segunda-feira, 1º, entrou em funcionamento no edifício-sede da JFSE o Painel
Eletrônico de Publicação dos Editais. Por meio da iniciativa, editais de citação, intimação
e notificação serão veiculados em arquivo digital por meio do referido painel. O sistema
completa na JFSE o ciclo totalmente eletrônico do processo, já que, até então, os editais
eram impressos e afixados fisicamente, mesmo sendo originários de um processo digital.
Além disso, a implantação do painel reduz os gastos com papel e impressão dos editais
físicos, impactando positivamente nos índices de sustentabilidade da instituição.

Banco de Talentos
Até o dia 5 de março, estará disponível para preenchimento na Intranet o questionário do
Banco de Talentos Institucional da JFSE. Devem participar da iniciativa, preenchendo o
referido documento, todos os servidores da instituição, nas condições de ativo, removido,
lotação provisória, cedido, comissionado e requisitado, conforme determinação da Portaria
n. 1/2021-DF. Os dados que integram o banco, fruto de uma das iniciativas que integram o
Plano Estratégico Participativo, irão subsidiar a gestão estratégica de pessoas por
competências, tendo como principal objetivo a valorização do acervo de conhecimento e
aptidões do colaborador, associando-os às necessidades institucionais.

Carnaval
Considerando o Ato n. 22/2021 da Presidência do TRF5, a Direção do Foro da JFSE
publicou a Portaria n. 6/2021-DF, que dispõe sobre os feriados do exercício de 2021 no
âmbito da instituição. A principal alteração trazida pelo referido documento é o
cancelamento dos pontos facultativos nos dias 12 e 17 de fevereiro. Nestes dias, haverá
expediente normal de trabalho na JFSE. Entretanto, por disposição legal, estão mantidos
os feriados dos dias 15 e 16 de fevereiro, referentes ao Carnaval, funcionando apenas o
Plantão Judiciário. Os prazos processuais que tiverem início ou término nesses dias serão
automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil subsequente, 17 de fevereiro.

Pesquisa Interna - Covid-19
A fim de garantir tratamento diferenciado a servidores que integram os grupos de risco
para a Covid-19 ou que convivam com familiares que integram os referidos grupos, a JFSE
realiza, entre os dias 8 e 12 de fevereiro, uma pesquisa interna, disponível no endereço
www.jfse.jus.br/pesquisa. A Seção de Atenção à Saúde Funcional da instituição,
responsável pela elaboração da pesquisa, reitera que a Nota Técnica n. 02/2020 já
estabelece medidas no sentido de proteger a saúde dos servidores, a exemplo da
manutenção do trabalho remoto para servidores dos grupos de risco, assim como para
aqueles que convivem com familiares dos referidos grupos em sua residência.

Atendimentos
De acordo com o relatório consolidado no dia 3 de fevereiro de 2021, foi registrada a
realização de 1.693 atendimentos remotos entre os dias 1º e 31 de janeiro pela JFSE,
considerando o trabalho realizado pelas nove Varas, Turma Recursal, Centro de
Conciliação (Cejusc), Secretaria Administrativa (Secad) e núcleos administrativos. Em
decorrência da pandemia de Covid-19, a JFSE segue as recomendações da OMS e do
Ministério da Saúde para restrição de contatos sociais, com a maior parte dos
magistrados, servidores e colaboradores trabalhando de forma remota.
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