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“Tudo que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.” Roberto Shinyashiki 

Justiça Federal do Acre recebe 

treinamento para uso do SEI 

Nos dias 30 e 31 de outubro, foram realizados 

os treinamentos para conhecimento e utilização 

do Sistema Eletrônico de Informações – SEI 

para os servidores da Seção Judiciária do Acre. 

Na manhã no dia 30, a Coordenadora do 

Comitê Gestor Regional do PAe/SEI na Primeira 

Região, Solange Maria de Oliveira Chagas de 

Souza, auxiliada pelo  servidor da Seção 

Judiciária do Distrito Federal Sidcley do Reis, 

realizaram, no auditório da Seccional, uma 

palestra motivacional a fim de apresentar o novo 

Sistema, que contou, também, com a 

participação do Diretor da Divisão de 

Desenvolvimento e Avaliação do TRF1, Márcio 

Albuquerque. 

O Diretor da Secretaria Administrativa, Josoé 

Alves de Albuquerque, destacou a importância 

do SEI como ferramenta que agilizará o trabalho 

da área administrativa, visto que facilitará o 

trâmite de processos e documentos 

administrativos. Ressaltou também que a 

utilização do Sistema, com a consequente 

diminuição do uso de papel, contribuirá para a 

economia de recursos naturais. 

Os treinamentos práticos do SEI, ministrados 

pelo servidor Sidcley do Reis, foram realizados 

na sala de treinamento da Seccional, em três 

turmas, cada uma com 14 participantes.  

De acordo com cronograma do TRF1, a partir 

do dia 10 de novembro, a Seccional do Acre 

utilizará, exclusivamente, o SEI para abertura e 

tramitação de novos documentos, processos e 

expedientes administrativos. 

Na ocasião, os servidores fizeram uma foto para 

a campanha do Outubro Rosa. 

Galeria de fotos 

Renovação da frota de 

veículos da Justiça Federal  

 

Com o propósito de renovar a frota de veículos 

oficiais, a Secional do Acre adquiriu quatro veículos 

novos em substituição aos veículos com idade entre 

10 e 20 anos de uso. Os veículos novos adquiridos 

foram: 1 TOYOTA Corolla XEI 2.0, 1 Toyota Etios X 

1.5, 1 NISSAN Versa SV 1.6 e 1 VW – Amarok CS 

2.0. 

Curso na área de segurança 
Os Agentes de Segurança Judiciária desta Seccional 

participarão de curso para aprimoramento dos 

serviços de segurança, que ocorrerá nos períodos de  

21 a 23 de novembro e de 28 a 30 de novembro. 

Atestado Médico 
A Seção de Legislação de Pessoal solicita aos 

servidores que porventura ainda estejam com 

atestados médicos pendentes de homologação que 

se dirijam à Sebes com o intuito de regularizar essa 

pendência junto ao médico perito, que se encontra à 

disposição nesta Seccional às segundas, terças, 

quintas e sextas-feiras, no horário das 12:00 às 

14:30. 

http://www.ac.trf1.gov.br/eventos/Treinamento_Sistema_Eletronico_de_Informacoes_SEI/album/index.html

