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JUSTIÇA FEDERAL EM SERGIPE
 

PORTARIA DA DIREÇÃO DO FORO

Nº36/2021

Dispõe sobre a revisão e a atualização das atribuições das unidades da Direção
do Foro, Secretaria Administrativa e Núcleos da Seção Judiciária de Sergipe.
 

O JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SERGIPE,
no uso das atribuições previstas no art. 56 da Lei n. 5.010/1966 e no art. 4º, inc. V, alínea "b", da Resolução
CJF n. 79, de 19 de novembro de 2009, e

Considerando as disposições da Resolução do Conselho de Administração/TRF5 n. 3/2020,
que alterou a estrutura organizacional no âmbito da Seção Judiciária do Estado de Sergipe (doc. SEI n.
1885410);

Considerando a necessidade de manter atualizadas as atribuições das diversas unidades
administrativas da Seccional; e

Considerando o que consta no Processo Administrativo n. 0000737-82.2019.4.05.7300,
 
RESOLVE:
 
Art. 1º Atualizar as atribuições das unidades da Direção do Foro, Secretaria Administrativa e

Núcleos da Seção Judiciária de Sergipe, na forma do Anexo.
Parágrafo único. As atribuições referidas no caput deste artigo deverão ser publicadas no

Diário Oficial Eletrônico da 5ª Região e permanecer disponíveis nas redes intranet e internet desta Seccional.
Art. 2º Estabelecer os níveis de hierarquia no âmbito da Direção do Foro, para fins do

exercício do cargo em comissão e das funções comissionadas vinculadas:
I - 1º Nível: Diretor do Foro ou Juiz Federal Coordenador/Encarregado;
II - 2º Nível: Diretor da Secretaria Administrativa;
III - 3º Nível: Diretor de Núcleo;
IV - 4º Nível: Supervisor de Seção.
Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Art. 4º Este portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 
Juiz Federal RONIVON DE ARAGÃO,

        Diretor do Foro.
 

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

Documento assinado eletronicamente por RONIVON DE ARAGÃO, JUIZ FEDERAL DIRETOR DO

Diário Oficial Eletrônico Administrativo da 5ª
Região nº 60 
Disponibilização: 29/03/2021 
Publicação: 30/03/2021 
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FORO, em 29/03/2021, às 15:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 2033952 e o
código CRC E27E3067.

 
ANEXO

 
GABINETE DA DIREÇÃO DO FORO

Seção de Assessoria Jurídica

Subordinação: Diretor do Foro

Titular: Supervisor de Seção (FC-05)

Atribuições:

1. Planejar e executar os planos de trabalho e cronogramas de atividades da Seção, com vistas à
otimização dos procedimentos e ao alcance dos resultados;

2. Observar o cumprimento das normas administrativas e técnicas no desenvolvimento das atividades da
unidade;

3. Analisar e exarar parecer em relação às minutas de editais de licitações, processos administrativos de
contratação direta ou por inexigibilidade;

4. Analisar minutas de contratos, convênios e outros instrumentos congêneres;
5. Examinar e exarar parecer em relação às prorrogações e termos aditivos dos contratos firmados, bem

como sobre os acordos, convênios e demais ajustes a serem firmados pela Seção Judiciária de Sergipe;
6. Analisar requerimentos iniciais e pedidos de reconsideração em processos administrativos da área de

administração de contratos;
7. Analisar requerimentos de servidores, quando não submetidos a manifestação específica da área de

gestão de pessoas;
8. Analisar pedidos de reconsideração ou recurso, inclusive em processos administrativos da área de

gestão de pessoas;
9. Apresentar respostas a consultas, quanto aos aspectos de legalidade, em hipóteses e casos concretos

propostos pela Direção do Foro e pela Direção da Secretaria Administrativa;
10. Assessorar a Direção da Secretaria Administrativa no atendimento de diligências do Tribunal de Contas

da União e pedidos de informações dos órgãos de Controle Interno;
11. Elaborar minutas de atos normativos da competência da Direção do Foro e da Secretaria

Administrativa;
12. Estruturar internamente a pesquisa jurisprudencial, doutrinária e legislativa dos assuntos de

competência da Seção, na área Administrativa;
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13. Desempenhar outras atribuições típicas da unidade, e demais delegadas pela Direção do Foro ou pela
Direção da Secretaria Administrativa.

 
Seção de Auditoria Interna
Subordinação: Diretor do Foro
Titular: Supervisor de Seção (FC-05)
Atribuições:

1. Planejar e executar os planos de trabalho e cronogramas de atividades da Seção, com vistas à
otimização dos procedimentos e ao alcance dos resultados;

2. Observar o cumprimento das normas administrativas e técnicas no desenvolvimento das atividades da
unidade;

3. Atender as disposições do Manual de Auditoria Interna da Justiça Federal da 5ª Região, aprovado pela
Resolução Pleno n. 1, de 15 de janeiro de 2020, do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ou outro
que substituir a referida normatização;

4. Examinar os processos administrativos da execução orçamentária e financeira, a exemplo de: folha de
pagamento, diárias, ajuda de custo, substituições, indenizações, outras despesas variáveis, despesas de
exercícios anteriores, aquisição de material de consumo, suprimentos de fundos, obras e instalações,
equipamentos e materiais permanentes, contratos;

5. Examinar os processos licitatórios em geral, bem como os contratos administrativos, consignando no
relatório mensal as eventuais falhas detectadas;

6. Examinar os programas de trabalho e elementos de despesa utilizados em relação à despesa empenhada;
7. Acompanhar as consignações registradas no Siafi e respectivos recolhimentos;
8. Acompanhar a concessão, baixa e classificação do suprimento de fundos;
9. Acompanhar as despesas com restos a pagar;

10. Verificar os totais empenhados e liquidados, por elemento de despesa e programa de trabalho, de acordo
com a documentação apresentada;

11. Atender as solicitações de diligências, emanadas do Tribunal, no tocante à matéria pertinente a sua área
de atuação;

12. Auxiliar nas atividades de auditoria realizadas pelo Tribunal, com vistas a subsidiar a emissão de
relatórios e certificados indispensáveis à Tomada de Contas;

13. Propor à Direção do Foro a apuração das eventuais impropriedades e/ou irregularidades, apontadas em
relatório de auditoria, encaminhando o resultado ao Tribunal com as justificativas pertinentes, no prazo
legal;

14. Desempenhar outras atribuições típicas da unidade, e demais delegadas por autoridade superior.

 
Seção de Assessoria de Comunicação
Subordinação: Diretor do Foro
Titular: Supervisor de Seção (FC-05)
Atribuições:

1. Planejar e executar os planos de trabalho e cronogramas de atividades da Seção, com vistas à
otimização dos procedimentos e ao alcance dos resultados;
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2. Observar o cumprimento das normas administrativas e técnicas no desenvolvimento das atividades da
unidade;

3. Promover a cobertura jornalística de visitas, palestras e eventos oficiais do Juiz Federal Diretor do Foro
e demais magistrados, sendo que as informações colhidas devem ser inseridas nos meios de
comunicação institucionais e enviadas à Imprensa, quando for o caso;

4. Disponibilizar informações para os meios de comunicação do Estado sobre as atividades da Seção
Judiciária de Sergipe e dos julgamentos que puderem ser noticiados;

5. Coordenar a realização da cobertura fotográfica dos eventos institucionais e disponibilizar o material na
internet e intranet;

6. Coordenar a elaboração do periódico ‘Informe JFSE’, contendo as principais notícias relativas ao dia a
dia na Seção Judiciária de Sergipe;

7. Informar à sociedade em geral as atividades de competência da Seção Judiciária de Sergipe;
8. Manter o site institucional atualizado com notícias e observar a necessidade de modificações relativas

aos dados da Seção Judiciária de Sergipe;
9. Monitorar, atualizar e interagir com os usuários das páginas da Seção Judiciária de Sergipe nas redes

sociais;
10. Coordenar, roteirizar e dirigir peças de comunicação em audiovisual (rádio e vídeo) institucionais;
11. Propor atividades e ações que ampliem a visibilidade da Seção Judiciária de Sergipe;
12. Acompanhar e cuidar da imagem institucional e pública da Seção Judiciária de Sergipe, propondo ações

que positivem essa imagem;
13. Planejar as atividades da Unidade, alinhadas ao Planejamento Estratégico da instituição;
14. Acompanhar o gerenciamento de projetos e planos de ação relacionados à atividade da unidade;
15. Garantir a eficiência e eficácia dos processos, por meio da implantação das ferramentas de

monitoramento e melhoria dos processos;
16. Desempenhar outras atribuições típicas da unidade, e demais delegadas pela Direção do Foro ou pela

Direção da Secretaria Administrativa.

 
Seção de Gestão Integrada
Subordinação: Diretor do Foro/Juiz Federal Encarregado da LGPD
Titular: Supervisor de Seção (FC-05)
Atribuições:

1. Planejar e executar os planos de trabalho e cronogramas de atividades da Seção, com vistas à
otimização dos procedimentos e ao alcance dos resultados;

2. Observar o cumprimento das normas administrativas e técnicas no desenvolvimento das atividades da
unidade;

3. Sugerir à Direção do Foro a implantação de controles administrativos que visem a prevenir erros e
falhas e busquem racionalizar a utilização de recursos públicos, quando das análises realizadas;

4. Realizar ações coordenadas de acompanhamento da gestão, no âmbito do sistema de controle interno da
Seção Judiciária, que visem a certificar o bom gerenciamento dos recursos orçamentários, financeiros e
patrimoniais;

5. Orientar as unidades da Seção Judiciária sobre o desempenho de suas atribuições quanto à observância
dos princípios e normas que regem a administração pública;
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6. Acompanhar a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD na Seção Judiciária de Sergipe;
7. Coordenar Grupo Técnico de Apoio à implantação da LGPD;
8. Auxiliar o Encarregado (LGPD) no exercício de suas atividades;
9. Acompanhar a execução dos projetos estratégicos macros da Direção do Foro, em especial os que

contiverem determinação expressa em processos administrativos formalizados, nesse particular;
10. Desempenhar outras atribuições típicas da unidade, e demais delegadas por autoridade superior.

 
Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos e Cidadania (CEJUSC)
Subordinação: Diretor do Foro/Juiz Federal Coordenador do CEJUSC
Titular: Supervisor-Assistente (FC-04)
Atribuições:

1. Planejar e executar os planos de trabalho e cronogramas de atividades da unidade, com vistas à
otimização dos procedimentos e ao alcance dos resultados;

2. Observar o cumprimento das normas administrativas e técnicas no desenvolvimento das atividades da
unidade;

3. Auxiliar os Magistrados na conciliação e a mediação pré-processual e processual, atuando com base nos
procedimentos determinados pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos
do TRF5 (NUPEMEC) e, eventualmente, em norma interna da Seção Judiciária de Sergipe;

4. Gerenciar as atividades do CEJUSC, seguindo as orientações do Juiz Federal Coordenador;
5. Controlar a frequência e a atuação dos conciliadores, acompanhar as audiências de conciliação e

realizar as providências resultantes de tais atos;
6. Operar o “Ambiente do Centro de Conciliação” no sistema do Processo Judicial Eletrônico – PJe ou,

eventualmente, em outro sistema de tramitação judicial que seja desenvolvido nesse ambiente;
7. Desempenhar outras atribuições típicas da unidade, e demais delegadas por autoridade superior.

 
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

 
Direção da Secretaria Administrativa
Subordinação: Diretor do Foro
Titular: Diretor (CJ-03)
Atribuições:

1. Despachar com o Diretor do Foro os processos e os expedientes da Direção Administrativa;
2. Assessorar diretamente o Diretor do Foro na análise de processos administrativos;
3. Assessorar o Diretor do Foro nos eventos, realizando as tarefas designadas de sua competência;
4. Coordenar a execução dos serviços do Gabinete da Direção da Secretaria Administrativa e a instrução,

o controle e o andamento dos processos das unidades vinculadas à Diretoria do Foro;
5. Analisar todos os processos administrativos, petições e comunicações oficiais, dentro do âmbito de

competência da Secretaria Administrativa, sob a orientação do Diretor do Foro;
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6. Manter contato com autoridades em outras Seções e Poderes, sempre que necessário e em decorrência
de suas atividades funcionais;

7. Coordenar a expedição de ofícios e demais comunicações oficiais da competência da Secretaria
Administrativa, assinando-os para devido cumprimento;

8. Coordenar e controlar o desempenho das subunidades diretamente vinculadas, com vistas a excelência
funcional, através da determinação de esquema de trabalho, inclusive dos estagiários;

9. Acompanhar a utilização dos créditos orçamentários e os adicionais, bem como sua execução
financeira;

10. Submeter ao Diretor do Foro a proposta orçamentária da Seção Judiciária para o exercício imediato;
11. Submeter ao Diretor do Foro planos de ação relativos à destinação dos recursos orçamentários;
12. Submeter propostas de normas, inclusive de segurança interna para aprovação da Direção do Foro;
13. Manter interlocução com o Tribunal Regional Federal da 5ª Região nas matérias de interesse da Seção

Judiciária, objetivando fortalecer a integração regional;
14. Observar o cumprimento das normas administrativas e técnicas no desenvolvimento das atividades da

Direção;
15. Gerenciar o desempenho dos servidores das unidades vinculadas ao Gabinete da Direção do Foro e ao

Gabinete da Direção Administrativa, tendo como referência o Plano Estratégico da Justiça Federal, as
competências da Justiça Federal e as técnicas relacionadas à liderança, habilidades e estratégias na área
de Gestão de Pessoas;

16. Desempenhar outras atribuições típicas da unidade, e demais delegadas por autoridade superior.

 
Gabinete da Direção da Secretaria Administrativa
Subordinação: Diretor da Secretaria Administrativa
Titular: Supervisor de Seção (FC-05)
Atribuições:

1. Planejar e executar os planos de trabalho e cronogramas de atividades da unidade, com vistas à
otimização dos procedimentos e ao alcance dos resultados;

2. Observar o cumprimento das normas administrativas e técnicas no desenvolvimento das atividades da
unidade;

3. Promover a triagem de todos os processos, petições e comunicações oficiais, dentro do âmbito de
competência da Secretaria Administrativa;

4. Manter contato com autoridades em outras Seções e outros Poderes, sempre que necessário e em
decorrência de suas atividades funcionais;

5. Coordenar a expedição de minutas de ofícios, despachos e demais comunicações oficiais da
competência da Secretaria Administrativa, bem como as publicações;

6. Controlar a agenda de utilização dos espaços comuns, a exemplo do Auditório e Salão Nobre;
7. Enviar para publicação portarias, PCDs, editais, despachos, instruções normativas e demais atos que

requeiram a devida publicidade, conforme definido em lei ou por demanda da Secretaria Administrativa
ou da Direção do Foro, certificando tal fato;

8. Desempenhar outras atribuições típicas da unidade, e demais delegadas por autoridade superior.

 
Setor Técnico de Contabilidade
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Subordinação: Diretor da Secretaria Administrativa
Titular: Assistente-Técnico III (FC-03)
Atribuições:

1. Planejar e executar os planos de trabalho e cronogramas de atividades da unidade, com vistas à
otimização dos procedimentos e ao alcance dos resultados;

2. Observar o cumprimento das normas administrativas e técnicas no desenvolvimento das atividades da
unidade;

3. Verificar inconsistências geradas no Siafi quanto aos fatos orçamentários e patrimoniais da UG;
4. Acessar o Tesouro Gerencial e emitir planilhas para demonstrar, dentre outros: a correlação das contas

orçamentárias de despesa com as variações patrimoniais diminutivas e a utilização do quinto dígito das
contas de variação patrimonial e de passivo.

5. Acompanhar o registro da conformidade diária, bem como a execução orçamentária e financeira, no que
diz respeito à correta utilização dos programas de trabalho e da natureza econômica da despesa, em
todos os níveis;

6. Proceder ao controle contábil dos agentes recebedores de suprimento de fundos, bem como da
respectiva prestação de contas;

7. Acompanhar e verificar a exata observância dos limites de saques fixados na programação financeira;
8. Analisar os demonstrativos contábeis, emitindo relatórios e evidenciando a execução orçamentária e

financeira e situação patrimonial;
9. Elaborar as conciliações cabíveis, das contas da Seção Judiciária, efetuando exame e conferência dos

registros de inventários de bens móveis e imóveis e do almoxarifado;
10. Dar sugestões com vistas à permanente atualização do Plano de Contas Único da Administração

Federal;
11. Promover o aperfeiçoamento de procedimentos relativos à execução orçamentária, financeira e

patrimonial;
12. Manter atualizado o rol de programas de trabalho, projetos e atividades a serem acompanhados;
13. Examinar os eventos e a classificação da despesa liquidada contida nas Ordens Bancárias e Notas de

Lançamento;
14. Examinar as contas com saldos invertidos apresentados no Siafi e encaminhar à Seção de Orçamento e

Finanças para regularização;
15. Conciliar o demonstrativo do almoxarifado (material de consumo e permanente) com os dados

constantes do Siafi;
16. Desempenhar outras atribuições típicas da unidade, e demais delegadas por autoridade superior.

 
Seção de Planejamento e Gestão Socioambiental
Subordinação: Diretor da Secretaria Administrativa
Titular: Supervisor de Seção (FC-05)
Atribuições:

1. Acompanhar o desdobramento dos indicadores e metas da Justiça Federal em Sergipe, observando o
alinhamento ao Plano Estratégico da Justiça Federal;

2. Planejar e executar os planos de trabalho e cronogramas de atividades da Seção, com vistas à
otimização dos procedimentos e ao alcance dos resultados;
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3. Observar o cumprimento das normas administrativas e técnicas no desenvolvimento das atividades da
unidade;

4. Prestar assessoramento técnico para a realização das Reuniões de Análise Estratégica – RAE;
5. Coordenar a execução do Plano Estratégico da Seção Judiciária por meio do acompanhamento, da

medição e da análise dos indicadores de desempenho organizacional;
6. Identificar e disseminar metodologias, políticas e ferramentas de gestão estratégica e de suporte à

tomada de decisões da alta administração;
7. Avaliar e implementar práticas para a melhoria contínua do processo de gestão da estratégia;
8. Orientar na elaboração do Plano Estratégico da Seção Judiciária, observando o seu alinhamento ao

Plano Estratégico da Justiça Federal;
9. Promover levantamento de informações necessárias para o TRF5, CJF, CNJ e TCU;

10. Acompanhar e elaborar minuta do relatório de gestão;
11. Analisar e levantar rotinas de serviços e fluxos de trabalho, realizando estudos e propondo à SECAD a

simplificação daqueles;
12. Participar no levantamento de dados, análise, elaboração e implantação, acompanhamento e ajustes dos

projetos organizacionais;
13. Prestar apoio administrativo a todas as Unidades da Seção Judiciária na execução dos projetos

estratégicos e relacionados com a sustentabilidade;
14. Acompanhar execução e atualização do Plano de Logística Sustentável e projetos a ele relativos;
15. Desempenhar outras atribuições típicas da unidade, e demais delegadas por autoridade superior.

 
Seção de Orçamento e Finanças
Subordinação: Diretor da Secretaria Administrativa
Titular: Supervisor de Seção (FC-05)
Atribuições:

1. Planejar e executar os planos de trabalho e cronogramas de atividades da Seção, com vistas à
otimização dos procedimentos e ao alcance dos resultados;

2. Observar o cumprimento das normas administrativas e técnicas no desenvolvimento das atividades da
unidade;

3. Registrar e controlar os créditos orçamentários e adicionais consignados à Seção Judiciária;
4. Elaborar, para encaminhamento ao Tribunal, após visto da Secretaria Administrativa, relatórios e

demonstrativos financeiros, bem como dos cronogramas de execução financeira e de desembolso
orçamentário;

5. Fornecer elementos para a elaboração da proposta orçamentária da Seção Judiciária e pedidos de
créditos adicionais através de alteração de Quadro Demonstrativo de Despesa, bem como solicitação de
crédito suplementar com ou sem oferecimento de créditos;

6. Receber e processar as solicitações de emissão de notas de empenho, verificando formalidades legais
necessárias à sua execução;

7. Supervisionar as despesas e manter o registro dos processos e documentos contábeis, obedecendo aos
prazos e à legislação em vigor;

8. Supervisionar a conciliação bancária das contas existentes;
9. Elaborar relatórios e demonstrativos financeiros periódicos, para encaminhamento ao Tribunal;
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10. Realizar os procedimentos necessários à execução da Conformidade Diária da Unidade Gestora,
registrando-a no Siafi;

11. Processar a execução orçamentária e financeira dos créditos destinados à Seção Judiciária, de acordo
com as normas estabelecidas pelo Siafi;

12. Efetuar o registro e controlar a concessão e baixa dos suprimentos de fundos;
13. Executar a liquidação das despesas;
14. Emitir guias de recebimento, ordens bancárias, notas de lançamentos, bem como seus cancelamentos e

estornos;
15. Desempenhar outras atribuições típicas da unidade, e demais delegadas por autoridade superior.

 
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO

 
Direção do Núcleo de Administração
Subordinação: Diretor da Secretaria Administrativa
Titular: Diretor de Núcleo (FC-06)
Atribuições:

1. Planejar e executar os planos de trabalho e cronogramas de atividades da Seção, com vistas à
otimização dos procedimentos e ao alcance dos resultados;

2. Gerenciar o desempenho dos servidores das unidades que lhe são vinculadas, tendo como referência o
Plano Estratégico da Justiça Federal, as competências da Justiça Federal e as técnicas relacionadas à
liderança, habilidades e estratégias na área de Gestão de Pessoas;

3. Analisar a aplicação da reserva de fundos destinados a atender despesas pequenas e de pronto
pagamento, bem como prestar contas dos mesmos;

4. Planejar, coordenar e acompanhar os procedimentos para aquisições de material permanente e de
consumo, bem como para contratação de serviços necessários ao funcionamento da Seção Judiciária, de
acordo com o Plano Anual de Contratações;

5. Acompanhar o andamento dos serviços de segurança, vigilância e transporte, bem como decidir sobre
os assuntos relativos à área;

6. Acompanhar o andamento e decidir sobre os assuntos relativos aos serviços essenciais de limpeza,
conservação, obras, serviços de engenharia, manutenção, operação e tráfego de elevadores;

7. Examinar os Processos Administrativos após informações das supervisões pertinentes antes de
encaminhá-los à Secretaria Administrativa;

8. Observar o cumprimento das normas administrativas e técnicas no desenvolvimento das atividades da
Direção;

9. Desempenhar outras atribuições típicas da unidade, e demais delegadas por autoridade superior.

 
Gabinete da Direção de Núcleo
Subordinação: Diretor do Núcleo de Administração
Titular: Assistente-Técnico III (FC-03)
Atribuições:
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1. Auxiliar a Direção do Núcleo na gestão dos contratos;
2. Elaborar minutas de ofícios, despachos e outros atos pertinentes;
3. Orientar a fiscalização dos contratos, auxiliando no exercício daquele serviço;
4. Dar suporte e apoiar a Direção nas suas atividades;
5. Desempenhar outras atribuições típicas da unidade, e demais delegadas por autoridade superior.

 
Seção de Engenharia
Subordinação: Diretor do Núcleo de Administração
Titular: Supervisor de Seção (FC-05)
Atribuições:

1. Planejar e executar os planos de trabalho e cronogramas de atividades da Seção, com vistas à
otimização dos procedimentos e ao alcance dos resultados;

2. Observar o cumprimento das normas administrativas e técnicas no desenvolvimento das atividades da
unidade;

3. Acompanhar serviços de manutenção técnica (elétrica, elevadores e ar condicionados);
4. Acompanhar obras/serviços de engenharia;
5. Elaborar material técnico para realização de licitações para contratos de obras/serviços de engenharia

(projeto, levantamento de quantitativos e cotações de preços, orçamento, especificação e termo de
referência/projeto básico);

6. Assessorar a Administração nas questões relativas a obras/serviços de engenharia e manutenção predial;
7. Inspecionar os prédios que sediam as Unidades da Justiça Federal em Sergipe (JFSE) quanto à sua

conservação, emitindo laudo de vistoria;
8. Planejar e fazer estudos de viabilidade técnica para as atividades de engenharia a serem executadas,

definidas no PPA;
9. Promover ações para padronização de material utilizado nos imóveis da JFSE;

10. Prestar assistência e auxiliar a Administração na regularização da documentação dos imóveis;
11. Prestar assessoria à Direção do Foro quando da definição de projetos ou obras a serem realizadas

pela JFSE;
12. Desempenhar outras atribuições típicas da unidade, e demais delegadas por autoridade superior.

 
Seção de Administração Predial
Subordinação: Diretor do Núcleo de Administração
Titular: Supervisor de Seção (FC-05)
Atribuições:

1. Planejar e executar os planos de trabalho e cronogramas de atividades da Seção, com vistas à
otimização dos procedimentos e ao alcance dos resultados;

2. Observar o cumprimento das normas administrativas e técnicas no desenvolvimento das atividades da
unidade;

3. Providenciar reparos dos bens móveis, quando necessário;
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4. Coordenar, acompanhar e fiscalizar a execução da manutenção preventiva e corretiva das instalações,
hidráulicas, telefônicas, hidro-sanitárias, esgotos e equipamentos de comunicação;

5. Coordenar, acompanhar e fiscalizar os serviços próprios ou de terceiros, relativos à limpeza e
manutenção do edifício-sede, inclusive elaborando escalas de trabalho;

6. Inspecionar e preparar, com antecedência, os recintos onde serão realizadas audiências, aulas e outras
reuniões;

7. Controlar o horário de funcionamento dos elevadores e equipamentos de refrigeração;
8. Elaborar termo de referência para aquisições e serviços a exemplo de: aquisições de materiais elétricos,

hidráulicos, jardim, materiais diversos para manutenção predial, fornecimento de água mineral,
confecção de carimbos, chaves, películas, vidros, espelhos, persianas, dedetização, limpeza de cadeiras
entre outros serviços e aquisições relacionados a manutenção e conservação predial e serviços gerais;

9. Desempenhar outras atribuições típicas da unidade, e demais delegadas por autoridade superior.

 
Seção de Segurança Institucional e Transportes
Subordinação: Diretor do Núcleo de Administração
Titular: Supervisor de Seção (FC-05)
Atribuições:

1. Planejar e executar os planos de trabalho e cronogramas de atividades da Seção, com vistas à
otimização dos procedimentos e ao alcance dos resultados;

2. Observar o cumprimento das normas administrativas e técnicas no desenvolvimento das atividades da
unidade;

3. Supervisionar o controle da entrada, saída e trânsito de pessoas, veículos e materiais nas instalações da
Seção Judiciária;

4. Organizar e fazer cumprir a escala de serviço do pessoal de segurança;
5. Realizar inspeções de segurança nas instalações da Seção Judiciária;
6. Aplicar planos de emergência contra incêndios, atentados, sabotagens, entradas não permitidas etc;
7. Zelar pela sinalização e manutenção dos equipamentos de prevenção e combate a incêndio;
8. Disciplinar as áreas de estacionamento e de carga e descarga;
9. Atender requisições de transporte, programando, controlando e fiscalizando o uso de veículos;

10. Providenciar licenciamento, seguro e guarda de documentação de veículos;
11. Organizar e manter atualizado o cadastro de veículos e motoristas;
12. Promover e controlar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos;
13. Orientar os motoristas quanto ao cumprimento das normas legais de trânsito, bem como ao porte de

ferramentas e equipamentos obrigatórios;
14. Elaborar os controles de custo de manutenção, consumo de combustíveis e lubrificantes e outros

previstos em orientação normativa;
15. Adotar todas as providências necessárias para o eficaz atendimento aos motoristas e viaturas em caso de

acidentes, bem como para o recebimento de indenizações provenientes de eventuais sinistros com
veículos;

16. Assegurar a execução de medidas de policiamento ostensivo, quando solicitado;
17. Efetuar e controlar os registros de ocorrências, tomando as providências cabíveis;
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18. Propor, sempre que julgar necessário, alteração na fixação de determinados postos para o policiamento;
19. Divulgar, periodicamente, a relação dos objetos achados e não procurados;
20. Desempenhar outras atribuições típicas da unidade, e demais delegadas por autoridade superior.

 
Seção de Licitações e Contratos
Subordinação: Diretor do Núcleo de Administração
Titular: Supervisor de Seção (FC-05)
Atribuições:

1. Planejar e executar os planos de trabalho e cronogramas de atividades da Seção, com vistas à
otimização dos procedimentos e ao alcance dos resultados;

2. Observar o cumprimento das normas administrativas e técnicas no desenvolvimento das atividades da
unidade;

3. Acompanhar a publicação de legislação, pareceres, atos normativos e artigos doutrinários, catalogando-
os e classificando-os para fins de pesquisa;

4. Manter relação atualizada dos membros da Comissão Permanente de Licitação, com vistas ao controle
do mandato dos membros, na forma da lei;

5. Elaborar minutas de editais e contratos para as várias modalidades de licitação;
6. Formalizar, instruir e acompanhar o andamento de procedimentos administrativos referentes a

licitações;
7. Prestar as informações necessárias sobre procedimentos licitatórios solicitados pelo Tribunal, CJF, CNJ,

TCU e outras autoridades;
8. Elaborar minutas de contratos e termos aditivos;
9. Desempenhar outras atribuições típicas da unidade, e demais delegadas por autoridade superior.

 
Seção de Material e Patrimônio
Subordinação: Diretor do Núcleo de Administração
Titular: Supervisor de Seção (FC-05)
Atribuições:

1. Planejar e executar os planos de trabalho e cronogramas de atividades da Seção, com vistas à
otimização dos procedimentos e ao alcance dos resultados;

2. Observar o cumprimento das normas administrativas e técnicas no desenvolvimento das atividades da
unidade;

3. Tombar e controlar a movimentação dos bens;
4. Receber, classificar, codificar, cadastrar e controlar bens patrimoniais, inclusive os termos de

responsabilidade;
5. Propor baixa, permuta, cessão, recuperação ou alienação de bens considerados inservíveis,

antieconômicos ou ociosos;
6. Fornecer informações necessárias à elaboração da proposta orçamentária;
7. Propor a previsão e a programação do material a ser adquirido, inclusive intervalos de compras e níveis

de estoque mínimo, para fins de reposição, mantendo o estoque de materiais, limitando e observando
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seus pontos críticos, observando o Plano Anual de Contratações;
8. Controlar o recebimento do material adquirido, quanto às especificações e prazos constantes do

processo, atestando as notas fiscais;
9. Receber as requisições de material e atendê-las, realizando sua distribuição adequadamente;

10. Comunicar o recebimento do material às Unidades que deram origem ao processo de compra;
11. Providenciar o armazenamento do material no almoxarifado, de forma adequada, em local seguro e

compatível com a sua natureza;
12. Exercer controle físico-financeiro de materiais adquiridos, distribuídos e em estoque;
13. Promover especificação, codificação e padronização de material;
14. Emitir, mensalmente, relatório de movimentação de material;
15. Executar procedimentos e promover o desenvolvimento de pesquisas de preços e a troca de informações

necessárias, de modo a viabilizar licitações;
16. Executar e analisar pesquisa de mercado sobre os preços correntes do material a ser adquirido e a

prestação de serviços gerais, para assessoramento nas licitações e compras diretas sem prejuízo da
colaboração das Unidades Específicas;

17. Organizar e manter atualizada a coleção de catálogos e de especificações técnicas de materiais e
serviços;

18. Desempenhar outras atribuições típicas da unidade, e demais delegadas por autoridade superior.

 
NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS

 
Direção do Núcleo de Gestão de Pessoas
Subordinação: Diretor da Secretaria Administrativa
Titular: Diretor de Núcleo (FC-06)
Atribuições:

1. Coordenar o planejamento e a execução dos planos de trabalho e cronogramas de atividades do Núcleo,
com vistas à otimização dos procedimentos e ao alcance dos resultados;

2. Gerenciar o desempenho dos servidores das unidades que lhe são vinculadas, tendo como referência o
Plano Estratégico da Justiça Federal, as competências da Justiça Federal e as técnicas relacionadas à
liderança, habilidades e estratégias na área de Gestão de Pessoas;

3. Coordenar as atividades de administração e desenvolvimento de gestão de pessoas, acompanhando a
dinâmica da legislação de pessoal;

4. Gerenciar as atividades das Unidades sob sua direção e aprovar os respectivos programas de trabalho e
propostas encaminhadas;

5. Assessorar o Diretor do Foro e demais juízes da Seção Judiciária nos assuntos pertinentes à área de
Gestão de Pessoas;

6. Consolidar relatórios gerenciais pertinentes à sua área de atuação;
7. Acompanhar os projetos sob responsabilidade da unidade com o objetivo de garantir o alinhamento ao

Plano Estratégico da Justiça Federal;
8. Revisar e submeter à consideração superior os expedientes de nomeação, exoneração, remoção, cessão,

progressão e reversão de servidores;
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9. Visar certidões/declarações/certificados elaborados pelas unidades vinculadas à área de Gestão de
Pessoas;

10. Aprovar e encaminhar a programação de cursos de treinamento e aperfeiçoamento de
pessoal/capacitação à Diretoria do Foro para aprovação;

11. Acompanhar a aplicação permanente da política de treinamento e aperfeiçoamento de
pessoal/capacitação de servidores;

12. Apreciar e aprovar pareceres normativos referentes à interpretação e aplicação de legislação de pessoal;
13. Gerenciar os contratos e convênios associados aos projetos e programas afetos à sua unidade;
14. Observar o cumprimento das normas administrativas e técnicas no desenvolvimento das atividades da

Direção;
15. Desempenhar outras atribuições típicas da unidade, e demais delegadas por autoridade superior.

 
Gabinete da Direção de Núcleo
Subordinação: Diretor do Núcleo de Gestão de Pessoas
Titular: Supervisor-Assistente (FC-04)
Atribuições:

1. Auxiliar a Direção de Núcleo na gestão dos contratos;
2. Elaborar minutas de ofícios, despachos e outros atos pertinentes;
3. Orientar a fiscalização dos contratos, auxiliando no exercício daquele serviço;
4. Orientar seções no cumprimento das obrigações específicas;
5. Auxiliar na execução dos projetos estratégicos;
6. Coordenar a aplicação de pesquisa de clima organizacional (PCO) e ações de Qualidade de Vida no

Trabalho, juntamente com o Comitê de QVT, instituído na Seção Judiciária;
7. Dar suporte e apoiar a Direção nas suas atividades;
8. Desempenhar outras atribuições típicas da unidade, e demais delegadas por autoridade superior.

 
Seção de Legislação de Pessoal
Subordinação: Diretor do Núcleo de Gestão de Pessoas
Titular: Supervisor de Seção (FC-05)
Atribuições:

1. Planejar e executar os planos de trabalho e cronogramas de atividades da Seção, com vistas à
otimização dos procedimentos e ao alcance dos resultados;

2. Observar o cumprimento das normas administrativas e técnicas no desenvolvimento das atividades da
unidade;

3. Analisar processos administrativos, aplicando a legislação e os entendimentos administrativos e
jurisprudenciais em matéria de pessoal;

4. Apoiar a Direção do Núcleo de Gestão de Pessoas na aplicação da legislação relativa ao regime jurídico
de pessoal;
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5. Elaborar minutas de portarias, instruções e regulamentos, objetivando a uniforme aplicação da
legislação e a solução de questões de caráter geral no que diz respeito à administração de pessoal;

6. Instruir e sugerir, se for o caso, o encaminhamento ao Tribunal Federal da 5ª Região, dos casos de
readaptação, reversão, aposentadoria, pensão civil, isenção de imposto de renda, reintegração,
recondução, bem como disponibilidade e aproveitamento de servidores;

7. Emitir declarações e certidões relativas à matéria de competência da Seção de Legislação de Pessoal;
8. Atender as diligências requisitadas pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região;
9. Controlar a entrega das declarações de bens e rendas ou autorizações de acesso às informações

respectivas, para efeito de fiscalização a cargo da Seção de Auditoria Interno;
10. Examinar certidões de tempo de serviço e opinar sobre a legalidade e os efeitos da averbação requerida;
11. Instruir e submeter ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região os pedidos de deslocamento de

servidores, de que tratam os arts. 36, 37, 93, 94 e 95 todos da Lei n. 8.112/1990, tais como remoção
com mudança de sede, redistribuição, afastamento para servir a outro órgão ou entidade, afastamento
para mandato eletivo e para estudo ou missão no exterior e licença para tratar de interesses particulares
por prazo superior a noventa dias;

12. Analisar requerimentos de ajuda de custo e auxílio-moradia de servidores;
13. Prestar informações requeridas por setores internos e órgãos da administração pública e por servidores

sobre assuntos relativos à área da Seção;
14. Formalizar e analisar os processos de progressão funcional e promoção ordinária de servidores;
15. Elaborar e encaminhar os atos para homologação do estágio probatório;
16. Examinar os pedidos de afastamentos e licença de servidores;
17. Elaborar minutas de atos de designação e dispensa dos servidores para o exercício das funções

comissionadas;
18. Analisar o pedido de concessão de abono de permanência de servidores;
19. Elaborar ato dos servidores para o exercício em substituição de cargos em comissão e das funções

comissionadas;
20. Analisar os pedidos de concessão de horário especial de servidores;
21. Expedir minuta de atos de lotação de servidores;
22. Formalizar, analisar e sugerir encaminhamento dos processos administrativos que tratam de remoção

interna de servidores;
23. Desempenhar outras atribuições típicas da unidade, e demais delegadas por autoridade superior.

 
Seção de Cadastro, Provimento e Vacância
Subordinação: Diretor do Núcleo de Gestão de Pessoas
Titular: Supervisor de Seção (FC-05)
Atribuições:

1. Planejar e executar os planos de trabalho e cronogramas de atividades da Seção, com vistas à
otimização dos procedimentos e ao alcance dos resultados;

2. Observar o cumprimento das normas administrativas e técnicas no desenvolvimento das atividades da
unidade;

3. Instruir e prestar informações nos processos de provimento, exoneração e vacância de cargos efetivos e
em comissão;
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4. Verificar o cumprimento de todos os requisitos legais para investidura em cargos e funções públicas na
Seção Judiciária de Sergipe;

5. Expedir os termos de posse dos servidores desta Seção Judiciária, mantendo-os arquivados nos
prontuários funcionais dos servidores sob sua guarda e responsabilidade;

6. Manter e supervisionar a atualização dos dados pessoais e funcionais dos servidores ativos, inativos e
dos pensionistas desta Seção Judiciária mediante cadastro no sistema informatizado específico,
fornecendo-os, quando necessário;

7. Apresentar, aos novos servidores do quadro, a Fundação de Previdência Complementar do Servidor
Público Federal do Poder Judiciário - FUNPRESPJUD, bem como cadastrar no sistema informatizado e
no site da fundação os respectivos formulários, autuando e instruindo processos administrativos quando
for o caso e no que for pertinente à área da Seção;

8. Controlar e manter atualizado o quantitativo ideal, as vagas e/ou claros existentes nos cargos efetivos,
comissionados e nas funções comissionadas no âmbito da Seção Judiciária bem como controlar e
informar a cota de requisição de servidores;

9. Efetuar o controle de quitação com a Justiça Eleitoral dos servidores ativos, sempre que houver eleição;
10. Controlar a freqüência dos servidores do quadro da Seção Judiciária de Sergipe, dos cedidos,

requisitados e removidos;
11. Confirmar, no sistema informatizado, a escala anual de férias dos servidores ativos da Seção Judiciária;
12. Elaborar, fornecer e supervisionar a emissão de certidões/declarações relativas à vida funcional de

servidores ativos, inativos e pensionistas, inclusive certidão de tempo de contribuição;
13. Informar e instruir, dentre outros, processos administrativos de nomeação, readaptação, reversão,

reintegração, recondução, disponibilidade, aproveitamento, remoção, redistribuição;
14. Coletar e organizar dados para elaboração de relatórios diversos pertinentes à área da Seção;
15. Elaborar e enviar, periodicamente, planilhas referentes ao quantitativo físico de servidores, força de

trabalho, cargos e funções, repositório, Justiça em números, relatório de gestão - TCU, dentre outras,
para o TRF 5ª Região, no que for pertinente e obedecendo aos prazos estabelecidos;

16. Prestar informação nos processos administrativos concernentes a afastamentos diversos, bem como os
relativos às licenças e férias dos servidores ativos, inativos e desligados;

17. Providenciar e supervisionar a remessa de documentos de posse e expedientes relativos ao provimento e
vacância dos cargos efetivos de pessoal da Seção Judiciária para o TRF 5ª Região;

18. Controlar e informar à chefia imediata sobre a proximidade do prazo de vencimento da cessão dos
servidores requisitados, obedecendo aos prazos estabelecidos;

19. Emitir e supervisionar a emissão de documento de identidade funcional dos servidores e recolhê-los,
quando de seu desligamento;

20. Desempenhar outras atribuições típicas da unidade, e demais delegadas por autoridade superior.

 
Seção de Folha de Pagamento
Subordinação: Diretor do Núcleo de Gestão de Pessoas
Titular: Supervisor de Seção (FC-05)
Atribuições:

1. Planejar e executar os planos de trabalho e cronogramas de atividades da Seção, com vistas à
otimização dos procedimentos e ao alcance dos resultados;
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2. Observar o cumprimento das normas administrativas e técnicas no desenvolvimento das atividades da
unidade;

3. Elaborar e conferir a folha de pagamento normal, suplementar e a de gratificação natalina, procedendo
aos lançamentos e conferência, mediante a inclusão dos documentos encaminhados à Seção e a
confrontação dos dados constantes dos relatórios emitidos por sistema próprio com os controles prévios
das ocorrências havidas;

4. Receber e conferir as comunicações de alteração de vencimentos, vantagens, descontos e consignações
da folha de pagamento oriundas dos setores competentes;

5. Preparar e encaminhar relações de créditos, demonstrativos dos descontos e consignações a recolher;
6. Preparar os demonstrativos para a aprovação de despesas;
7. Promover a atualização dos registros nas fichas financeiras;
8. Preparar e disponibilizar comprovantes de rendimentos dos magistrados, servidores ativos e inativos e

pensionistas, observando os prazos legais, para fins de imposto de renda;
9. Preparar e encaminhar a Relação Anual de Informações Sociais – RAIS e a Declaração do Imposto de

Renda Retido na Fonte – DIRF;
10. Calcular, controlar e emitir declaração de margem consignável dos magistrados e servidores;
11. Proceder aos cálculos de acerto de contas de servidores e magistrados por ocasião do desligamento;    
12. Elaborar a previsão orçamentária mensal e anual e informar a estimativa de gastos com pessoal ativo,

inativo e pensionista;
13. Propor e acompanhar a execução do cronograma das folhas de pagamento;
14. Instruir processos de pagamento de pessoal da Seção Judiciária de Sergipe;        
15. Instruir processos relativos a pessoal que versem sobre dados e cálculos de vencimentos, vantagens ou

descontos ou neles prestar informações;
16. Expedir e juntar aos processos de aposentadoria a declaração de remuneração na atividade;
17. Preparar planilhas para informação do relatório de gestão do TCU e para publicação no Portal da

Transparência da Justiça Federal, com dados definidos em resolução do CNJ;
18. Acompanhar, fiscalizar e efetuar o levantamento de valores para reembolso das remunerações dos

servidores requisitados de outros órgãos;
19. Acompanhar, controlar e informar sobre decisões judiciais referentes à folha de pagamento;
20. Prestar informações e emitir certidões/declarações requeridas por setores internos, órgãos da

administração e servidores, sobre assuntos relativos à área da Seção;
21. Desempenhar outras atribuições típicas da unidade, e demais delegadas por autoridade superior.

 
Seção de Atenção à Saúde Funcional
Subordinação: Diretor do Núcleo de Gestão de Pessoas
Titular: Supervisor de Seção (FC-05)
Atribuições:

1. Planejar e executar os planos de trabalho e cronogramas de atividades da Seção, com vistas à
otimização dos procedimentos e ao alcance dos resultados;

2. Observar o cumprimento das normas administrativas e técnicas no desenvolvimento das atividades da
unidade;
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3. Avaliar para fins de homologação, atestados médicos apresentados ao serviço médico, verificando e
correlacionando o diagnóstico com a necessidade e o período de afastamento do servidor;

4. Realizar perícia médica oficial singular para efeito de admissão, retorno ao trabalho, demissão,
exoneração e concessão de licença para tratamento da própria saúde e por motivo de doença em pessoa
da família;

5. Constituir junta médica oficial para exames dos servidores em casos de aposentadoria, isenção de
imposto de renda e em outros em que essa medida se faça necessária, expedindo os respectivos laudos;

6. Propor a readaptação funcional dos servidores por incapacidade física, indicando as medidas cabíveis e
a ocupação mais adequada a cada caso;

7. Prestar assistência médica no horário de expediente da Seccional;
8. Prestar informações pertinentes a sua área de atuação, respeitado o sigilo médico;
9. Elaborar termos de referência referentes aos projetos e atribuições da unidade, especialmente quanto a

exames periódicos;
10. Emitir pareceres médicos em processos administrativos que estão sujeitos a assuntos pertinentes à área

de saúde;
11. Colaborar com outros órgãos da administração pública, a fim de emitir laudo sobre o estado de saúde de

seus servidores, mediante prévia autorização da Direção do Foro ou em cumprimento a convênio
existente;

12. Sugerir programas prioritários na área de saúde, juntamente ao Programa de Qualidade de Vida no
Trabalho;

13. Colaborar no planejamento de medidas de prevenção de acidentes de trabalho e de educação de saúde
para os servidores, bem como na realização de cursos, palestras e outras atividades desenvolvidas com a
mesma finalidade;

14. Analisar os Processos Administrativos relativos à concessão dos benefícios regulamentados no âmbito
da Seccional, como Auxílio-Alimentação, Auxílio pré-escolar, Auxílio-Transporte e programa de
Assistência à Saúde;

15. Gerenciar, controlar e acompanhar a inscrição e o desligamento dos servidores, nos programas de
auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio pré-escolar;

16. Gerenciar os planos de saúde porventura firmado com Cooperativas Médicas e Odontológicas no
âmbito da Seção Judiciária;

17. Instruir os processos referentes à inclusão, exclusão ou alteração de beneficiários dos programas
assistenciais;

18. Manter atualizado banco de dados com informações pertinentes à sua área de atuação;
19. Prover a folha de pagamento de informações referentes aos créditos e aos custeios de programas;
20. Recepcionar os atestados médicos/requerimentos de licenças médicas, bem como acompanhar e

comunicar o servidor do agendamento das perícias e/ou juntas médicas;
21. Conferir mensalmente a relação de beneficiários dos programas assistenciais instituídos, para fins de

lançamento em folha de pagamento, zelando pela exatidão do seu desconto e/ou pagamento;
22. Elaborar e manter atualizada a listagem de licenças médicas concedidas;
23. Informar, no processo de desligamento, os débitos ou créditos referentes ao setor;
24. Emitir declarações/certidões sobre benefícios ou outros assuntos afetos ao setor;
25. Elaborar minutas de termos de referência referentes aos projetos e atribuições da unidade;
26. Desempenhar outras atribuições típicas da unidade, e demais delegadas por autoridade superior.
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Seção de Treinamento e Desenvolvimento
Subordinação: Diretor do Núcleo de Gestão de Pessoas
Titular: Supervisor de Seção (FC-05)
Atribuições:

1. Planejar e executar os planos de trabalho e cronogramas de atividades da Seção, com vistas à
otimização dos procedimentos e ao alcance dos resultados;

2. Observar o cumprimento das normas administrativas e técnicas no desenvolvimento das atividades da
unidade;

3. Elaborar, executar e aplicar o Levantamento de Necessidades de Capacitação – LNC nas Unidades da
Seção Judiciária de Sergipe, a fim de subsidiar a elaboração dos programas de treinamento e
aperfeiçoamento de pessoal;

4. Promover o desenvolvimento pedagógico e metodológico da educação corporativa, de acordo com as
diretrizes institucionais e o levantamento das demandas de capacitação;

5. Elaborar, implementar e acompanhar o plano local anual de capacitação, abrangendo tanto atividades
presenciais quanto à distância, mantendo alinhamento com as diretrizes do TRF5 e do CJF;

6. Controlar a capacitação dos servidores que ocupam cargos e funções gerenciais e solicitar o treinamento
para os gestores, em cumprimento à legislação específica, bem como informar o não atendimento a essa
exigência;

7. Controlar, para fins de concessão da Gratificação de Atividade de Segurança – GAS, a capacitação dos
ocupantes do cargo de Técnico Judiciário – Especialidade Segurança e Transporte do quadro de pessoal
da Seção Judiciária, bem como informar o não atendimento a essa exigência;

8. Avaliar e propor o desenvolvimento de competências profissionais que ampliem a capacidade de gestão
de pessoas;

9. Gerenciar os recursos orçamentários e financeiros dos eventos de capacitação a serem realizados no
âmbito da Seção Judiciária;

10. Manter intercâmbio com outros órgãos e instituições que promovam a capacitação e o desenvolvimento
de recursos humanos, assim como acompanhar as informações sobre a realização de cursos e
conferências programadas por outras instituições, para subsidiar o programa de capacitação local, bem
como para trocar informações sobre boas práticas referentes a rotinas de trabalho;

11. Manter atualizado o cadastro de instrutores internos, nas diversas áreas do conhecimento, a fim de
atender às necessidades de capacitação dos servidores da Seção Judiciária;

12. Elaborar, instruir e acompanhar os projetos e processos de capacitação e treinamento;
13. Aplicar instrumentos para avaliação das ações de capacitação e desenvolvimento e monitoramento de

resultados, quando for o caso;
14. Coordenar e operacionalizar as atividades de planejamento, execução e acompanhamento de estagiários,

mantendo atualizados os dados cadastrais no sistema informatizado;
15. Propor, acompanhar e fiscalizar os contratos e convênios associados aos projetos e processos afetos à

unidade;
16. Elaborar termos de referência referentes aos projetos e atribuições da unidade;
17. Elaborar e enviar, periodicamente, relatórios/planilhas referente às ações de capacitação e

desenvolvimento;
18. Planejar e executar a ambientação dos servidores recém-empossados e estagiários;
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19. Analisar os requerimentos de adicional de qualificação e do adicional de treinamento, mantendo
atualizado o sistema informatizado, bem como proceder à averbação dos cursos realizados pela Seção e
certificados de cursos externos apresentados pelos servidores;

20. Expedir certidões e certificados de conclusão/participação em cursos/eventos de
capacitação/treinamento promovidos pela Seccional e de conclusão de estágio;

21. Analisar os pedidos de ajuda de custo, reembolso por capacitação e gratificação por encargo de curso ou
concurso, bem como os relativos às matérias pertinentes à área da Seção;

22. Prestar informação nos processos administrativos concernentes à promoção funcional dos servidores,
bem como sobre assuntos relativos à área da Seção;

23. Planejar, elaborar e gerenciar aplicação de Pesquisa de Clima Organizacional (PCO), e ações de
Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), juntamente com o Comitê de QVT, instituído na Seção
Judiciária;

24. Coordenar a manutenção e atualização do acervo da biblioteca, esta, de acordo com a demanda dos
servidores e magistrados;

25. Desempenhar outras atribuições típicas da unidade, e demais delegadas por autoridade superior.

 
Setor Técnico de Apoio à ESMAFE
Subordinação: Supervisor da Seção de Treinamento e Desenvolvimento/Juiz Federal Coordenador da
ESMAFE/SE
Titular: Assistente-Técnico III (FC-03)
Atribuições:

1. Planejar e executar os planos de trabalho e cronogramas de atividades da Seção, com vistas à
otimização dos procedimentos e ao alcance dos resultados;

2. Observar o cumprimento das normas administrativas e técnicas no desenvolvimento das atividades da
unidade;

3. Atribuições demandadas pela Supervisão da STD inerentes a essa Seção;
4. Elaborar os projetos de capacitação de magistrados, de acordo como o plano anual pedagógico e as

necessidades detectadas/solicitadas pelos magistrados da Seção Judiciária de Sergipe, bem como iniciar
e acompanhar o processo de credenciamento de curso junto à Escola Nacional de Formação e
Aperfeiçoamento de Magistrados-ENFAM, sob a supervisão da Esmafe/TRF5;

5. Elaborar relatórios anuais das atividades desenvolvidas pelo Núcleo Seccional da Escola e preparar
certificados de colaboradores (servidores) que participarem das ações de capacitação;

6. Responsabilizar-se pela organização e execução de cursos, seminários, palestras ou outras atividades
acadêmicas, especialmente a logística, compras, organização do local, entre outras;

7. Elaborar relatórios dos cursos realizados pelo Núcleo Seccional da Escola ou em parceria com outras
instituições, especificando componentes curriculares, duração, carga horária, corpo docente e discente;

8. Divulgar entre as instituições parceiras e conveniadas a realização dos cursos pelo Núcleo Seccional
da Escola;

9. Promover o convite a autoridades públicas e privadas, professores e colaboradores, para participação
em cursos, seminários, palestras ou outras atividades acadêmicas organizadas pela Escola, como
palestrantes;

10. Desempenhar outras atribuições típicas da unidade, e demais delegadas por autoridade superior.
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NÚCLEO JUDICIÁRIO
 
Direção do Núcleo Judiciário
Subordinação: Diretor da Secretaria Administrativa
Titular: Diretor de Núcleo (FC-06)
Atribuições:

1. Coordenar o planejamento e a execução dos planos de trabalho e cronogramas de atividades do Núcleo,
com vistas à otimização dos procedimentos e ao alcance dos resultados;

2. Gerenciar o desempenho dos servidores das unidades que lhe são vinculadas, tendo como referência o
Plano Estratégico da Justiça Federal, as competências da Justiça Federal e as técnicas relacionadas à
liderança, habilidades e estratégias na área de Gestão de Pessoas;

3. Coordenar, controlar e fiscalizar as atividades referentes a recebimento de petições, autuação,
classificação, distribuição e arquivamento de processos físicos;

4. Controlar e fiscalizar a realização e atualização de cálculos judiciais;
5. Coordenar a prestação de informações processuais na Seção Judiciária;
6. Prestar apoio funcional aos Juízes e aos titulares das Secretarias das Varas, quando solicitado;
7. Prestar suporte (nível 1) aos usuários internos e externo do sistema do PJe;
8. Encaminhar ao suporte (nível 2) do TRF5 as demandas do PJe, cuja solução não tenha sido possível no

âmbito da Seção Judiciária;
9. Atuar como gestor local e validador do cadastro dos profissionais (advogados, peritos, tradutores e

intérpretes) no sistema de Assistência Judiciária Gratuita–AJG/CJF;
10. Elaborar a escala de plantão e distribuição da Seção Judiciária;
11. Atuar como coordenador administrativo e/ou master do sistema do Portal Judicial da CAIXA e demais

sistemas da área judiciária, ressalvados aqueles cuja gestão esteja a cargo da Secretaria Judiciária e da
Corregedoria-Regional, ambas do TRF5;

12. Realizar a validação do cadastro dos advogados no sistema PJe, no caso de existir inconsistência de
dados;

13. Realizar o cadastramento mensal dos plantonistas no sistema PJe, bem como no portal eletrônico da
JFSE;

14. Atender as diligências solicitadas pela Secretaria Judiciária do TRF5;
15. Atuar como gestor local e validador de usuários da JFSE nos sistemas CNIS/SAT/GID/Plenus;
16. Observar o cumprimento das normas administrativas e técnicas no desenvolvimento das atividades da

Direção;
17. Desempenhar outras atribuições típicas da unidade, e demais delegadas por autoridade superior.

 
Gabinete da Direção de Núcleo
Subordinação: Diretor do Núcleo Judiciário
Titular: Supervisor-Assistente (FC-04)
Atribuições:

1. Auxiliar a Direção do Núcleo na gestão dos sistemas atribuídos ao Núcleo;
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2. Dar suporte à gestão de contratos, convênios e afins;
3. Dar suporte e apoiar a Direção nas suas atividades;
4. Desempenhar outras atribuições típicas da unidade, e demais delegadas por autoridade superior.

 
Seção de Atendimento e Protocolo
Subordinação: Diretor do Núcleo Judiciário
Titular: Supervisor de Seção (FC-05)
Atribuições:

1. Planejar e executar os planos de trabalho e cronogramas de atividades da Seção, com vistas à
otimização dos procedimentos e ao alcance dos resultados;

2. Observar o cumprimento das normas administrativas e técnicas no desenvolvimento das atividades da
unidade;

3. Prestar informações aos advogados e/ou partes sobre andamento de processos na Seccional;
4. Recepcionar e encaminhar pedidos de acesso à informação solicitados através de meio eletrônico

disponibilizado pela JFSE;
5. Executar as atribuições vinculadas à Central de Carta Precatória, de Ordem e de Videoconferência –

CEPREC, conforme estabelecido em normativo da Seção Judiciária;
6. Emitir certidões negativas;
7. Desempenhar outras atribuições típicas da unidade, e demais delegadas por autoridade superior.

 
Seção de Contadoria
Subordinação: Diretor do Núcleo Judiciário
Titular: Supervisor de Seção (FC-05)
Atribuições:

1. Planejar e executar os planos de trabalho e cronogramas de atividades da Seção, com vistas à
otimização dos procedimentos e ao alcance dos resultados;

2. Observar o cumprimento das normas administrativas e técnicas no desenvolvimento das atividades da
unidade;

3. Elaborar conta em processos judiciais, conforme demanda oriunda das Varas Federais, bem
como atualização das liquidações de sentença feitas anteriormente;

4. Atualizar o débito para conversões em renda em favor da parte exequente;
5. Prestar informações e esclarecimentos sobre cálculos elaborados, inclusive impugnações, bem como

prestar informações contábeis em processos judiciais, quando demandados pelas Varas Federais;
6. Desempenhar outras atribuições típicas da unidade, e demais delegadas por autoridade superior.

 
Seção de Arquivo e Depósito Judicial
Subordinação: Diretor do Núcleo Judiciário
Titular: Supervisor de Seção (FC-05)
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Atribuições:

1. Planejar e executar os planos de trabalho e cronogramas de atividades da Seção, com vistas à
otimização dos procedimentos e ao alcance dos resultados;

2. Observar o cumprimento das normas administrativas e técnicas no desenvolvimento das atividades da
unidade;

3. Comunicar quaisquer irregularidades ocorridas na Seção;
4. Receber, registrar e classificar processos físicos judiciais e administrativos para arquivamento;
5. Promover a recuperação dos processos arquivados;
6. Manter sistema de organização e controle dos processos arquivados;
7. Apresentar às partes processo arquivado para consulta no local;
8. Atender às requisições de consulta das Secretarias das Varas;
9. Promover a conservação, hibridização e desinfecção dos documentos arquivados;

10. Selecionar processos por classe;
11. Desempenhar outras atribuições típicas da unidade, e demais delegadas por autoridade superior.

 
Seção de Central de Mandados
Subordinação: Diretor do Núcleo Judiciário/Juiz Federal Coordenador da CEMAN
Titular: Supervisor de Seção (FC-05)
Atribuições:

1. Planejar e executar os planos de trabalho e cronogramas de atividades da Seção, com vistas à
otimização dos procedimentos e ao alcance dos resultados;

2. Observar o cumprimento das normas administrativas e técnicas no desenvolvimento das atividades da
unidade;

3. Controlar e registrar a distribuição de mandados aos Oficiais de Justiça, observando o critério de
distribuição por zoneamento da Seção Judiciária de Sergipe, de forma a possibilitar maior
produtividade;

4. Manter regime de plantão organizado, de modo a atender as audiências e diligências requisitadas pelas
Varas, que demandem urgência;

5. Prestar informações aos Juízes e aos Diretores de Secretaria sobre os mandados distribuídos aos
Oficiais de Justiça;

6. Remeter às Secretarias das Varas os mandados cumpridos, na impossibilidade de serem remetidos
diretamente pelo Oficial de Justiça que cumpriu a diligência;

7. Realizar o cadastramento mensal dos oficiais plantonistas distribuidores no sistema PJe;
8. Desempenhar outras atribuições típicas da unidade, e demais delegadas por autoridade superior.

 
Seção de Atendimento e Protocolo dos JEFs
Subordinação: Diretor do Núcleo Judiciário/Diretor de Secretaria da 5ª Vara
Titular: Supervisor de Seção (FC-05)
Atribuições:
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1. Exercer idênticas atribuições da Seção de Atendimento e Protocolo, apenas relacionadas ao serviço dos
JEFs, à exceção das atribuições vinculadas à CEPREC.

 
Seção de Contadoria dos JEFs
Subordinação: Diretor do Núcleo Judiciário/Diretor de Secretaria da 5ª Vara
Titular: Supervisor de Seção (FC-05)
Atribuições:

1. Exercer idênticas atribuições da Seção de Contadoria, apenas relacionadas aos JEFs.

 
NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

 
Direção do Núcleo de Tecnologia da Informação e Comunicação
Subordinação: Diretor da Secretaria Administrativa
Titular: Diretor de Núcleo (FC-06)
Atribuições:

1. Coordenar o planejamento e a execução dos planos de trabalho e cronogramas de atividades do Núcleo,
com vistas à otimização dos procedimentos e ao alcance dos resultados;

2. Gerenciar o desempenho dos servidores das unidades que lhe são vinculadas, tendo como referência o
Plano Estratégico da Justiça Federal, as competências da Justiça Federal e as técnicas relacionadas à
liderança, habilidades e estratégias na área de Gestão de Pessoas;

3. Planejar, definir e coordenar a forma de implementação, no âmbito da Seção Judiciária de Sergipe, das
políticas nacionais de Tecnologia da Informação estabelecidas pelo Tribunal Regional Federal da 5ª
Região, pelo Conselho da Justiça Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça;

4. Coordenar a aquisição e a implantação de soluções de TI para a SJSE;
5. Acompanhar e orientar a implantação e execução de projetos e planos de ação relacionados às

atividades do Núcleo;
6. Aprovar o plano de capacitação dos servidores do NTIC;
7. Coordenar as atividades desenvolvidas pelas unidades subordinadas;
8. Observar o cumprimento das normas administrativas e técnicas no desenvolvimento das atividades da

Direção;
9. Desempenhar outras atribuições típicas da unidade, e demais delegadas por autoridade superior.

 
Gabinete da Direção de Núcleo
Subordinação: Diretor do Núcleo de Tecnologia da Informação e Comunicação
Titular: Supervisor-Assistente (FC-04)
Atribuições:

1. Auxiliar a Direção do Núcleo na gestão dos contratos, bem como gerenciando as atividades de
elaboração de requisições de compras e serviços de informática, visando ao cumprimento da
programação orçamentária anual;
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2. Acompanhar o andamento das requisições de compras e serviços de informática, buscando a celeridade
no processo de aquisição;

3. Manter atualizadas as informações, no que diz respeito às requisições e o controle de contratos de
informática;

4. Acompanhar e informar ao gestor do contrato ou superior imediato, com a antecedência necessária, o
término do prazo de garantia do fabricante, ou contratual de cobertura, visando à eventual emissão de
requisição de contratação de empresa para manutenção de equipamentos e/ou continuidade dos
serviços;

5. Manter organizados e atualizados os documentos relativos às aquisições e contratações de serviços e
compras de materiais de informática, bem como o respectivo histórico destes;

6. Elaborar minutas de ofícios e memorandos solicitados pela Direção do Núcleo;
7. Dar suporte e apoiar a Direção nas suas atividades;
8. Desempenhar outras atribuições típicas da unidade, e demais delegadas por autoridade superior.

 
Setor Técnico de Atendimento de TIC
Subordinação: Diretor do Núcleo de Tecnologia da Informação e Comunicação
Titular: Assistente-Técnico III (FC-03)
Atribuições:

1. Realizar estudos visando à normatização, funcionalidade e celeridade na resposta dos chamados
técnicos, bem como realizar atividades de compatibilização dos chamados junto às prestadoras de
serviços e suporte técnico-operacional;

2. Supervisionar a execução dos serviços realizados pela equipe de atendimento de 1º nível, seja ela
terceirizada ou composta por servidores da Seção Judiciária de Sergipe, propondo soluções para a
melhoria dos serviços da mesma;

3. Avaliar a eficiência dos técnicos de atendimento na resposta às solicitações dos usuários de TI, através
do monitoramento das atividades;

4. Servir de intermediário e mediador, sempre que necessário, entre a equipe de atendimento de 1º nível
(Central de Serviços), as unidades responsáveis pelo atendimento técnico-operacional e os usuários dos
serviços de TI da Seção Judiciária de Sergipe;

5. Verificar os relatórios gerenciais das atividades que envolvam atendimento;
6. Efetuar outras atividades afins, no âmbito de sua atribuição;
7. Desempenhar outras atribuições típicas da unidade, e demais delegadas por autoridade superior.

 
Seção de Sistemas
Subordinação: Diretor do Núcleo de Tecnologia da Informação e Comunicação
Titular: Supervisor de Seção (FC-05)
Atribuições:

1. Planejar e executar os planos de trabalho e cronogramas de atividades da Seção, com vistas à
otimização dos procedimentos e ao alcance dos resultados;

2. Observar o cumprimento das normas administrativas e técnicas no desenvolvimento das atividades da
unidade;
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3. Estabelecer metodologia padrão de desenvolvimento de sistemas e prezar pelo seu aperfeiçoamento
contínuo, consoante as melhores práticas adotadas pelo mercado, sendo que tal metodologia deve
abranger as habituais fases de concepção, elaboração, construção e transição, para o desenvolvimento
de sistemas;

4. Gerir as atividades de desenvolvimento de sistemas de informação, de acordo com metodologia de
desenvolvimento padronizada na Seção Judiciária de Sergipe;

5. Identificar oportunidades estratégicas de aperfeiçoamento das soluções de sistemas de informação,
conforme as diretrizes da Seção Judiciária de Sergipe, de forma a direcionar o planejamento de
evolução dessas ferramentas;

6. Coordenar a gestão de projetos para o desenvolvimento de soluções de sistemas, prezando pela
aplicação das boas práticas adotadas pelo mercado, sendo que os projetos devem considerar as etapas de
iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e finalização;

7. Planejar e administrar a prestação de serviços de sustentação às soluções de sistemas de informação
existentes. A sustentação deve abranger serviços de atendimento ao usuário, suporte técnico de
infraestrutura, execução de procedimentos periódicos, intervenções corretivas e evolutivas, além
de manter base de conhecimento documentada sobre tais sistemas;

8. Identificar necessidades de desenvolvimento da equipe, considerando as diferentes áreas de atuação de
cada servidor, a própria evolução tecnológica das soluções existentes no mercado e os requisitos das
práticas e soluções em uso na Seção Judiciária de Sergipe;

9. Coordenar o levantamento de dados administrativos para confecção das estatísticas e indicadores de
desempenho;

10. Planejar as atividades da Unidade, alinhadas ao Planejamento Estratégico da instituição;
11. Acompanhar o gerenciamento de projetos e planos de ação relacionados à atividade da unidade;
12. Garantir a eficiência e eficácia dos processos, por meio da implantação das ferramentas de

monitoramento e melhoria dos processos;
13. Desempenhar outras atribuições típicas da unidade, e demais delegadas por autoridade superior.

 
Seção de Infraestrutura
Subordinação: Diretor do Núcleo de Tecnologia da Informação e Comunicação
Titular: Supervisor de Seção (FC-05)
Atribuições:

1. Planejar e executar os planos de trabalho e cronogramas de atividades da Seção, com vistas à
otimização dos procedimentos e ao alcance dos resultados;

2. Observar o cumprimento das normas administrativas e técnicas no desenvolvimento das atividades da
unidade;

3. Acompanhar a integridade do Datacenter Container e seu gerador localizado na garagem;
4. Acompanhar a disponibilidade nos links de Internet e/ou MPLS ou em algum servidor no

monitoramento do Zabbix;
5. Verificar o status dos processos de aquisição/contratação para verificação de prazos na tramitação;
6. Atender aos chamados de segundo nível abertos que abrangem as seguintes tecnologias, tais como:

problemas no envio e recebimento de e-mails, acesso a rede Wi-Fi, bloqueio no Firewall, ajustes no
PABX da Telefonia VoIP, ajustes nas configurações dos Switches, ajustes nas configurações na solução
de Antivírus;
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7. Verificar se o backup diário foi realizado em 100% (cem por cento) dos servidores;
8. Executar as tarefas dos projetos de melhoria contínua na infraestrutura da JFSE;
9. Desempenhar outras atribuições típicas da unidade, e demais delegadas por autoridade superior.

 
Seção de Desenvolvimento
Subordinação: Diretor do Núcleo de Tecnologia da Informação e Comunicação
Titular: Supervisor de Seção (FC-05)
Atribuições:

1. Planejar e executar os planos de trabalho e cronogramas de atividades da Seção, com vistas à
otimização dos procedimentos e ao alcance dos resultados;

2. Observar o cumprimento das normas administrativas e técnicas no desenvolvimento das atividades da
unidade;

3. Identificar oportunidades estratégicas de aperfeiçoamento das soluções de sistemas de informação para
a área administrativa, de acordo com as diretrizes da Seção Judiciária de Sergipe, de forma a direcionar
o planejamento de evolução dessas ferramentas;

4. Gerenciar a prestação de serviços de sustentação às soluções de sistemas de informação existentes para
a área administrativa, abrangendo serviços de intervenções corretivas e evolutivas;

5. Gerenciar a prestação de serviços de sustentação às soluções de sistemas de informação existentes para
a área administrativa, abrangendo serviços de atendimento ao usuário, suporte técnico de infraestrutura
e execução de procedimentos periódicos para garantir o pleno funcionamento dos sistemas da área,
monitorar o desempenho e a eficiência dos sistemas e tomar medidas corretivas e de melhoria quando
necessário;

6. Elaborar termo de referência que fundamente contratação para prestação de serviços necessários ao
cumprimento das atribuições desta unidade e proceder com a devida fiscalização técnica durante a
execução contratual;

7. Participar da elaboração e manutenção da metodologia padrão de desenvolvimento de sistemas,
abrangendo os sistemas da área administrativa, prezando pelo seu aperfeiçoamento contínuo, consoante
com as melhores práticas adotadas pelo mercado. A metodologia deve abranger a especificação e
orientação para a aplicação de normas de segurança para o desenvolvimento de sistemas, bem como a
definição e orientação para a aplicação de soluções, envolvendo hardware e software apropriados,
visando à otimização dos trabalhos desenvolvidos;

8. Identificar necessidades de desenvolvimento da equipe de sistemas da área administrativa, considerando
as diferentes áreas de atuação de cada servidor, a própria evolução tecnológica das soluções existentes
no mercado e os requisitos das práticas e soluções em uso na Seção Judiciária de Sergipe;

9. Gerenciar a prestação de serviços de sustentação às soluções de sistemas de informação existentes para
a área administrativa, abrangendo serviços de atendimento ao usuário, suporte técnico de infraestrutura,
execução de procedimentos periódicos, de intervenções corretivas e evolutivas, visando a atender todas
as determinações da metodologia padrão de desenvolvimento de sistemas da Seção nos aspectos de
definição e padronização de processos e documentações dos sistemas e serviços relativos à área;

10. Dar suporte às demais Seções/Setores da Seccional quanto às soluções para manutenção atualizada do
sítio eletrônico da JFSE, zelando pela padronização visual definida pelo TRF5 ou pelo CJF.

11. Desempenhar outras atribuições típicas da unidade, e demais delegadas por autoridade superior.
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