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GO O Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com 
a necessidade de aperfeiçoamento da governança 
das aquisições e desenvolvimento de uma cultura 
de gestão de riscos na organização, em busca de 
assegurar maior eficiência, eficácia e efetividade 
da despesa pública, designou, na última quinta-
feira, dia 07, por meio da Portaria Diges 357, os 
membros que irão integrar o  Grupo de Trabalho 
para atuar no projeto Gestão de Riscos nos 
Processos de Compras Governamentais.

Dentre as diversas atribuições, caberá ao 
grupo, que será presidido pelo diretor da Divisão 
de Compras (Dicom) do Tribunal, Sérgio Renner 
Vieira da Silva, mapear processos de trabalho, 
desenvolvidos na Secretaria Administrativa 
(Secad), pertinentes a aquisições de bens e 
serviços, desde as etapas iniciais que integram os 
estudos técnicos para formulação e planejamento 
de soluções até a seleção de fornecedores.

Além do diretor da Dicom, compõe ainda 
o grupo de trabalho os seguintes servidores: 
Adriana Pinho Rocha (Dimap), Elizete Ferreira 
Costa (Nulit), Luiz Otávio Campello Montezuma 
(Setec) e Gisleny Maria Pinheiro Borges (Sedaq).

O grupo de trabalho deverá também avaliar 
o grau de risco associado às vulnerabilidades 
identificadas e propor medidas, ações, novos 
controles ou políticas capazes de reduzir o impacto 
dos riscos considerados mais relevantes nas etapas 
do processo de aquisições, em consonância com 
as características peculiares da Secretaria.

Conforme previsto no documento, ficou 
estabelecido o prazo de 15 meses para a conclusão 
dos trabalhos.

Designados servidores que atuarão no Projeto 
Gestão de Riscos nos Processo de Compras 

Governamentais

Terminou no dia 08 de julho o módulo teórico do I Curso de 
Formação de Conciliadores, promovido pela Seção Judiciária 
de Goiás (SJGO). A etapa inicial, que está formando 31 novos 
conciliadores voluntários, consistiu em 40 horas/aula de 
duração.

A capacitação foi coordenada pelo juiz federal Mark Yshida 
Brandão e teve como instrutora da parte teórica a diretora 
do Centro Judiciário de Conciliação (Cejuc) da SJGO, Carolina 
Brito Alves, e  como coinstrutora  a servidora Ana Carolina R. 
Jorge, da Cejuc da Seção Judiciária de Minas Gerais.

Uma vez formados, na condição de conciliadores, os 
participantes vão atuar na solução consensual de conflitos 
mediante realização de sessões e audiências de conciliação 
com o objetivo de auxiliar e estimular a autocomposição, 
facilitando a comunicação entre as partes.

A atividade será exercida gratuitamente, sem nenhum 
vínculo funcional, empregatício ou contratual, sendo vedada 
qualquer espécie de remuneração até disposição em contrário. 
Enquanto desempenharem suas funções, os conciliadores 
estarão impedidos de exercer a advocacia em causas na Justiça 
Federal, na seção ou na subseção judiciária em que atuarem, 
sob pena de desligamento da atividade. [Leia mais]

Estão abertas, e vão até o dia 18, as pré-inscrições para o 
curso virtual "Novo CPC - Precedentes Judiciais e Recursos", 
promovido pela Universidade Corporativa da Justiça Federal 
da 1ª Região (Unicorp).

A capacitação, que é voltada aos servidores do Tribunal, 
das seções e subseções judiciárias da 1ª Região, será realizada 
no período de 1º a 31 de agosto, totalizando 30 horas/aula.

As pré-inscrições podem ser feitas na página da Unicorp no 
portal do Tribunal (www.trf1.jus.br). Mais informações pelo 
telefone: (61) 3140-3944.

Encerrado módulo teórico do I Curso de Formação 
de Conciliadores da SJGO

No dia 25 de julho, será realizada a solenidade de 
posse da juíza federal Luiza Farias da Silva Mendonça 
na função de diretora do foro da Seção Judiciária de 
Roraima e do juiz federal Igor Itapary Pinheiro, como 
vice-diretor. A cerimônia, que  acontecerá às 16h na 
sede da Seccional em Boa Vista/RR, contará com a 
presença de presidente do Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região, desembargador federal Hilton Queiroz.

Solenidade de posse dos novos diretores de foro da 
SJRR será realizada dia 25

Abertas as inscrições para o curso virtual "Novo CPC - 
Precedentes judiciais e recursos"


