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Reinstalação
Há 53 anos, em 12 de fevereiro de 1968, foi oficialmente reinstalada a JFSE. Desde a
sua instalação, em 11 de outubro de 1890, a instituição vem marcando de forma
decisiva a história do Judiciário brasileiro, levando a prestação de serviços
jurisdicionais a um número cada vez maior de cidadãos sergipanos. Durante esse
período, a instituição registrou inúmeras mudanças evolutivas. Teve sede em
diversos endereços da capital e viu sua vara única se transformar, ao longo dos anos,
em nove, sendo quatro delas fora da capital: Itabaiana, Estância, Lagarto e Propriá.

Ginástica Laboral
Em razão da situação emergencial decorrente da pandemia da Covid-19 e
seguindo as recomendações das autoridades sanitárias para evitar
exposição aos riscos de contágio, a Justiça Federal em Sergipe (JFSE)
passou a oferecer, desde o mês de maio de 2020, a ginástica laboral de
forma remota para seus magistrados e servidores. A novidade, em 2021, é
que as atividades passaram a ser ministradas no recém-inaugurado Espaço
de Convivência e Qualidade de Vida da JFSE, sendo transmitidas ao vivo,
com a utilização das ferramentas tecnológicas institucionais.

Banco de Talentos
Já está disponível para preenchimento na Intranet, até o dia 5 de março, 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. O Banco de Talentos,
fruto de uma das iniciativas que integram o Plano Estratégico Participativo, é uma
ferramenta fundamental para a identificação de potenciais humanos, formação, cursos,
experiência profissional e conhecimentos diversos, evidenciando competências no
Quadro de Pessoal até então desconhecidas.

Interessados no processo
Ao iniciar um processo no SEI, certifique-se de sempre
preencher o campo “Interessados” com o nome do
servidor ou, quando for o caso, o nome da unidade. Essa
informação permite a adequada identificação do
interessado no processo, além de reduzir retrabalhos por
parte de outras unidades organizacionais.
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