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Visita ao TRE-SE
Como parte das visitas institucionais realizadas pela nova gestão à frente da Direção do
Foro da JFSE, estiveram reunidos na última terça-feira, 15, o diretor do Foro, Gilton
Batista Brito, e o presidente do TRE-SE, desembargador Roberto Eugênio da Fonseca
Porto. Durante a visita, o diretor do Foro enfatizou a importância da cooperação entre
as diferentes instituições que compõem o Poder Judiciário, no sentido de continuar
disponibilizando à sociedade um serviço judicial de qualidade.

SEI! 4.0
A partir da próxima segunda-feira, 21, o SEI! estará disponível para os usuários com
muitas novidades. A ferramenta foi aprimorada e conta, agora, com um novo layout e
novas funcionalidades, que vão garantir uma maior facilidade na produção, tramitação e
gestão de documentos administrativos. Entre as novidades estão a disponibilização de
mais filtros; maior acessibilidade para dispositivos móveis; controle de prazos de
processos; possibilidade de inclusão de documentos por usuários externos; permissão
para mais de um marcador em processo e memória de critérios de pesquisa.

Reunião de diretores
No último dia 15, o diretor da Secad, Luis Carlos Soares Cavalcante, esteve reunido
virtualmente com diretores de núcleos administrativos, secretarias de Varas e da
Turma Recursal. Entre os assuntos discutidos durante a reunião estão a situação
orçamentária do exercício atual; implementação da Lei Geral de Proteção de Dados
(LGPD); compartilhamento do prédio sede da Vara do Trabalho de Propriá com a 9ª
Vara; revisão da Carta de Serviços; estrutura atual de funcionamento da Biblioteca;
e o procedimento do sistema patrimonial - Geafin.

Um pouco de história
Você sabia?
O segundo juiz federal titular da Secção de Sergipe, Francisco Carneiro Nobre de Lacerda, natural
de Laranjeiras/SE, foi nomeado em 30 de novembro de 1901 e tomou posse em 31 de
dezembro de 1901.
Ele permaneceu no cargo até sua morte, em 28 de junho de 1935, tendo sido o juiz federal titular
que por mais tempo exerceu o cargo na Seção Judiciária de Sergipe.

Como personalizar um chat de grupo no Teams
- Selecione o ícone "Nomear chat em grupo" para alterar o
nome do grupo;
- Utilize o ícone de compartilhamento de tela para
compartilhar sua tela;
- Selecione o ícone "Exibir e adicionar participantes" para
exibir a lista de participantes e adicionar pessoas ao grupo.
Você também pode remover pessoas do grupo selecionando
esse ícone, pairando sobre o nome da pessoa que você
deseja remover e selecionando o ícone X ao lado do nome.
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