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“Podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro; a real tragédia da vida é quando os homens 
têm medo da luz.” Platão 

““. Pitágoras. 

Servidoras da Seccional do Acre 

participam do 2º Encontro de 

Gestão Documental da 1ª Região 

 

No período de 26 a 28 de junho, as servidoras 
Cláudia Maria Borges de Oliveira e Nagilene 
Marques Dourado de Almeida, representando a 
área administrativa e judicial, respectivamente, 
na área de gestão documental, participaram, em 
Brasília, do 2º Encontro de Gestão Documental 
da 1ª Região, onde, dentre outros assuntos, 
foram tratadas as novas normas a serem 
aplicadas no processo de gestão documental, 
que se inicia com a criação do documento ou 
processo e termina com seu arquivamento, 
como documento histórico ou permanente, ou 

descarte.  
 

Servidora da SEDER participa do 

Encontro Estratégico das Áreas de 

Desenvolvimento e Avaliação de 

Recursos Humanos da 1ª Região 

 

 

No período de 26 a 28 de junho, a servidora 
Francisca Baima de Carvalho participou do 
Encontro Estratégico das Áreas de 
Desenvolvimento e Avaliação de Recursos 
Humanos da 1ª Região,  com a temática 
“Autonomia no processo decisório”, o evento 

tinha por objetivo por em prática a comunicação 
assertiva, aperfeiçoar o compartilhamento de 
conhecimentos e a troca de experiências, 
aprimoramento das rotinas comuns, a 
disseminação de novas práticas e metodologias 
ligadas à capacitação, desenvolvimento e 
treinamento. Estavam em pauta o  SIADES, o 
Adicional de Qualificação, o Programa de 
Estágio a Estudantes e Educação Corporativa.  

Servidores da Seccional recebem 

Treinamento e-Orçamento  

 

Nos dias 3, 4 e 5 de julho, na sala de 
Treinamento da Seccional ocorreu o 
Treinamento do e-Orçamento - do Sistema de 
Gestão Administrativa Integrada (e-Admin), que 
é uma nova plataforma digital utilizada para 
controle da execução orçamentária que substitui 
o antigo sistema, em plataforma Access, 
denominado “Ceo”. Os maiores diferenciais são 
o ambiente de trabalho on-line e a possibilidade 
de inclusão de novos recursos, o que garantirá 
mais agilidade aos procedimentos. Participaram 
do treinamento os servidores Edivaldo Venancio 
da Silva, Ernedite Gadelha Cavalcante dos 
Santos, Josimar Antonia Mourão do Nascimento 
e Maria Dilene Freitas Medeiros. O treinamento 
foi ministrado pelo diretor da Divisão de 
Programação Orçamentária (DIPOR/SECOR) 
do TRF da 1ª Região, Adelson Vieira Torres. 

 

COMUNICADO 
O Pro-Social informa que no horário das 12 às 

14 horas, de segunda a sexta-feira, estão 

disponíveis, no Consultório Odontológico desta 

Seccional, os seguintes serviços: 

 Restauração; 

 Limpeza; 

 Atendimentos de urgência. 


