13/08/2021 - ANO VI - Nº 222 - ascom@jfse.jus.br

Rede de Inovação
A Justiça Federal da 5ª Região (JF5) promoveu, na última terça-feira, 10, o
evento "Acendendo o Candeeiro: Lançamento da Rede de Inovação da Justiça
Federal da 5ª Região”. Foram realizadas palestras e painéis em um ambiente
virtual em 3D, com apresentação de projetos inovadores que contribuem para
um acesso à Justiça mais simples e rápido. Na ocasião, foi apresentado o InoveSE, o Laboratório de Inovação da JFSE, por seu coordenador, o juiz federal
Ronivon de Aragão, que também ministrou a palestra “Comunicação e
Marketing para o Homo Innovatus”.
Correição
Foram iniciados na última segunda-feira, 9, os trabalhos de correição nos processos
eletrônicos da JFSE, realizados pela Corregedoria Regional da Justiça Federal da 5ª
Região. Para marcar o início da inspeção, foi realizada uma reunião virtual, da qual
participaram o corregedor-regional do TRF5, desembargador federal Élio Siqueira
Filho, e sua equipe, magistrados da JFSE, diretores de Secretaria das nove Varas e
Turma Recursal, além de representantes de instituições parceiras.
Conselho Consultivo
O Conselho Consultivo da JFSE se reuniu pela primeira vez durante o biênio 2021-2023 no
último dia 6. Durante a reunião, foi apresentado o andamento das obras e serviços de
engenharia em curso e previstas para 2022. A pauta da reunião também contemplou
temas como a realização do workshop "Implementação da LGPD - Boas práticas”,
ministrado por servidores da JFSE; ações de prevenção à Covid-19; criação e instalação da
Central de Videoconferências e Cartas Precatórias e de Ordem; e a correição presencial, a
ser realizada de 23 a 27 de agosto.
Paternidade e home office
Com o objetivo de compartilhar experiências vividas desde o início da pandemia da
Covid-19 e em alusão ao Dia dos Pais, colaboradores da JFSE participaram, no dia 6 de
agosto, da roda de conversa "Paternidade e Home Office: compartilhando experiências".
O evento contou com a participação de pais colaboradores da JFSE e do psicólogo André
Mandarino. Na oportunidade, também foram exibidos vídeos com depoimentos de filhos
dos colaboradores falando sobre a experiência de ter os pais trabalhando em casa.
Nova sede - Propriá
Desde o dia 9 de agosto, a 9ª Vara Federal de Sergipe está
funcionando em novo local, compartilhando o espaço do
prédio onde está instalada a Vara do Trabalho em Propriá,
localizado na Avenida João Barbosa Porto, n. 1600, Bela
Vista. A unidade funcionará, para fins de atendimento
presencial, no horário de 8h às 15h, garantindo o acesso à
justiça e auxiliando o jurisdicionado, em especial os excluídos
digitais, nos termos do previsto na Recomendação CNJ n.
101. Os canais de atendimento remotos disponibilizados pela
9ª Vara continuarão funcionando das 9h às 18h.

Votação
Até o dia 16 de agosto, estará aberta a votação para
servidores da JFSE elegerem os membros efetivos da
Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e
do Assédio Sexual. A votação acontecerá através do link
https://comites.trf5.jus.br/comites-jf5/ (o acesso é feito com
login e senha utilizados para consulta ao contracheque) para
um servidor(a) do quadro lotado na capital e um servidor(a)
do quadro lotado no interior. Estão inscritos os servidores
Juliana Guimarães de Carvalho (Secad); José Luis Lopes Lima
(9ª Vara); e Luciana Chagas Scapolatempore Bernis (8ª Vara).

Concurso PRF
No bojo de ação ajuizada pelo MPF, em face da União e do Cebraspe, o juiz federal titular da 3ª Vara, Edmilson Pimenta, deferiu
tutela de urgência para garantir direitos das pessoas negras, com a reserva de 20% das vagas destinadas a candidatos negros, em
concurso da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Em sua decisão, o magistrado determinou à União e ao Cebraspe que, na condução
do referido concurso, respeitem a reserva de vagas destinadas a candidatos negros estabelecida no §1º do art. 3º da Lei
12.990/2014 em todas as fases do concurso e não apenas no momento da apuração do resultado final.
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