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Relatório Planep
Com o objetivo de apresentar aos públicos interno e externo os resultados das iniciativas
estratégicas propostas por meio do Planejamento Estratégico Participativo, a JFSE
divulga o relatório final de desempenho do Planep 2018-2020. No relatório, são
apresentados dados sobre a execução da estratégia, possibilitando a identificação de
dificuldades, das causas dos problemas e das medidas a serem adotadas para a
superação dos obstáculos. Para que esses resultados fossem alcançados, foram
realizadas reuniões pelos membros do Comitê de Governança e Gestão Estratégica
Participativa, que acompanharam de perto a implementação da estratégia por meio do
monitoramento dos indicadores, metas e iniciativas do planejamento estratégico.

Estágio em Direito
A JFSE e a Unit firmaram, no dia 31 de março, o Acordo de Cooperação
Técnica n. 4/2021 para disponibilização de vagas de estágio aos estudantes
de Direito. Serão disponibilizadas 40 vagas aos estudantes, distribuídas na
Sede (20), em Aracaju, envolvendo Varas, Turma Recursal e Setores
Administrativos, além do Juizado Especial Federal (05), esse último
localizado no Centro da capital, e nas Subseções Judiciárias de Itabaiana,
Estância e de Propriá (05) cada. Poderão participar do estágio estudantes a
partir do 6º período letivo e maiores de 18 anos, que serão selecionados
pela Unit.

Reunião com diretores
O diretor do Foro da JFSE, Gilton Batista Brito, realizou, na última segunda-feira,
5, a primeira reunião telepresencial de trabalho com os diretores da área
administrativa da Seccional, na qual cada diretor de Núcleo apresentou as
principais ações de se seu âmbito que se encontram em andamento. Ficou
estabelecido que, em momento oportuno, haverá reunião com cada Núcleo para
um melhor detalhamento das demandas. Participaram da reunião os servidores
Luis Carlos Soares Cavalcante, Moisés Adorno, Willams Noia, Adauton Borél,
Sônia Mitidieri, Marcel Aragão, Ana Paula Lima e Sandra Machado.

Exclusão de documentos
Quando você pensar em excluir um documento do sistema,
lembre-se dessas duas regras:
- Nunca exclua um documento caso o processo já tenha sido
tramitado para outra unidade;
- Sempre justifique muito bem o motivo da exclusão, pois
todo esse trâmite ficará registrado no sistema. Para criar uma
justificativa após a exclusão do documento, consulte o
Histórico do Processo, e clique em “Atualizar Andamento”.
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