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“O homem é do tamanho do seu sonho”- Fernando Pessoa 

Servidores da JFAC participam do curso 

Liderança e Desenvolvimento de Equipe. 
 

 
 

 

 

Nos dias 02 a 13 de fevereiro foi realizado, na sala 

de treinamentos da Justiça Federal do Acre, o curso 

Liderança e Desenvolvimento de Equipes, ministrado 

pela especialista em Coaching Cinthia Alves, pós-

graduada em Gestão Estratégica de Pessoas. O 

curso contou com a participação de 26 servidores, e 

dentre os principais temas estão: os desafios da 

liderança; coaching; o segredo das equipes de 

sucesso; diagnosticando e gerenciando conflitos na 

equipe. 

O desenvolvimento do curso se dá por meio de aulas 

teóricas e dinâmicas, individuais e de grupo. O 

evento permitiu o compartilhamento de ideias e 

experiências entre os participantes, promovendo, 

deste modo, a integração entre os servidores da 

JFAC.  

O curso também será ofertado na Seção Judiciária 

de Cruzeiro do Sul nos dias 02 a 13 de março. 

 

Novo Sistema de Ouvidoria 
 

No dia 9 de fevereiro entrou em funcionamento o 

novo sistema de ouvidoria do Tribunal Regional 

Federal da 1º Região.  O MÓDULO OUVIDORIA DO 

SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES (SEI) 

já está disponível no site do Tribunal,  

www.trf1.jus.br, e pode ser acessado normalmente 

como o anterior. O sistema permite incluir sugestões, 

elogios, solicitar informação, fazer reclamação, entre 

outras funções. 

 

COJEF promove itinerantes em cidades 

do interior 

 

A Justiça Federal por meio dos Juizados Especiais 

Federais da 1º Região (COJEF) realizou, no decorrer 

do ano de 2014, cinco ações itinerantes em cidades 

do interior dos Estados. Algumas das comunidades 

beneficiadas foram: Esperantina/PI, 

Tartarugalzinho/AP, Extrema/ RO, Feijó/AC e Baixo 

Madeira/RO. Na maioria das comunidades os 

acordos entre as partes ultrapassaram 50% do total 

de atermações, injetando R$ 4,3 milhões na 

economia dessas regiões. Ao todo, 22 magistrados 

se deslocaram para realizar este itinerante. Com 

ações como estas, a Justiça Federal consegue levar 

às comunidades carentes acesso a direitos sociais e 

garantir vários benefícios previdenciários.  

 

http://www.trf1.jus.br/

