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Satisfação e Clima Organizacional
Como forma de dar continuidade às ações de melhoria nas prestações dos serviços
internos e da qualidade de vida dos colaboradores, a Direção do Foro da JFSE
disponibilizou, na última quarta-feira, 14, na Intranet, o formulário da Pesquisa de
Satisfação e Clima Organizacional. A pesquisa, que pode ser respondida até o
próximo dia 23 de abril, é uma importante ferramenta de comunicação entre todos
os colaboradores da JFSE e sua Administração. É importante destacar que será
garantida a confidencialidade das respostas, sendo apresentado apenas um
feedback com os resultados globais e consolidados.

Leilão unificado
Nos dias 27 de abril e 4 de maio, a partir das 10h, a JFSE realizará o leilão unificado,
abrangendo lotes das 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 8ª e 9ª Varas Federais, que devido à pandemia
da Covid-19, será realizado na modalidade eletrônica, através do site
www.realizaleiloes.com.br. Entre os bens ofertados encontram-se prédios
comerciais e residenciais, terrenos, veículos automotores, fazendas etc. Tanto no
primeiro quanto no segundo leilão, a arrematação será pelo maior lance,
observados os critérios definidos por cada unidade, nos anexos do edital.

Planejamento
Com o objetivo principal de fazer um balanço sobre as iniciativas estratégicas
constantes no Relatório do Planejamento Estratégico 2018/2020, o Comitê de
Governança e Gestão Estratégica Participativa (CGGEP) da Justiça Federal em
Sergipe (JFSE) realizou, na manhã desta sexta-feira, 16, a primeira Reunião de
Análise da Estratégia (RAE) de 2021, já com a nova Direção do Foro. Na ocasião,
também foram apresentadas algumas informações a respeito do andamento do
Planejamento Estratégico da JFSE - Ciclo 2021/2026.

Visita virtual
O diretor do Foro da JFSE, Gilton Batista Brito, realizou, na última quarta-feira,
14, uma visita virtual à 8ª Vara - Subseção Judiciária de Lagarto. Além do juiz
titular da unidade, Jailsom Leandro de Sousa, estiveram presentes o diretor
de Secretaria, Igor de Souza Melo, os servidores que compõem o seu quadro
de pessoal e o diretor da Secad, Luis Carlos Soares Cavalcante. Na
oportunidade, foram discutidas questões de interesse da Subseção,
especialmente relacionadas à realização de novas melhorias nas atuais
instalações físicas, demandas que devem ser formalizadas posteriormente.

TRFMED
O TRFMED abre inscrições, a partir do próximo dia 19 de
abril, para preenchimento de vagas de membros titulares
do Conselho Deliberativo e de membros titular e suplente
do Conselho Fiscal. Magistrados e servidores interessados
na seleção terão até o dia 22 de abril para acessar o portal
do TRFMED e preencher o formulário disponibilizado na
página.
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Atendimentos
De acordo com o relatório consolidado no dia 13 de abril
de 2021, foi registrada a realização de 1.913 atendimentos
remotos entre os dias 1º e 31 de março pela JFSE,
considerando o trabalho realizado nos diversos canais de
comunicação disponíveis (e-mail, balcão virtual e telefone)
pelas nove Varas, Turma Recursal, Cejusc, Secad e núcleos
administrativos.
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