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Realizada a 3ª edição da Sexta 
Gerencial 

Aconteceu no dia 4 de julho mais um 

encontro do projeto da Sexta Gerencial, contando 

com a presença do Dr. Herley, Juiz da 2ª Vara e, 

novamente, estendendo-se à SSJ/CZS, com a 

exibição e debate da palestra Vida e Carreira: Um 

equilíbrio possível?, do filósofo Mário Sérgio 

Cortella 
 

SJAC realiza programação para 
capacitação de servidores 

 Oferecendo palestras e oficinas, no mês de 

agosto, a capacitação abordará temas como: 

comunicação, trabalho em equipe e cultura 

organizacional. A primeira palestra, do dia 9, já foi 

realizada; ocorrerá outra no dia 30 e, também, 

serão realizadas as oficinas – as quais 

necessitam inscrição que, a depender da turma, 
estende-se até o dia 24. Participe!  

OFICINA 

Cultura Organizacional – 
Conceito de Competência 

Inscrições pelo e-mail: 

seder.ac@trf1.jus.br 
  

Fotos: Palestra – 
 Comunicação Eficaz  
 no Ambiente de  
 Trabalho 

Fotos: 3ª Edição da Sexta Gerencial 

mailto:seder.ac@trf1.jus.br


 

 

Agosto de 2017 | edição nº 29 - ano 7  | informativo@trf1.jus.br 

“Não há Ordem sem Justiça” (Albert Camus) 

Bill Gates 

| Expediente: SEBIB-SERCO | Edição: Thiago Lourenço | Redação: João Hipólito | Arte: João Hipólito | Imagens: Web | Coordenação: Thiago 
Lourenço | 

Iniciativa de Ginástica Laboral dos 
servidores da SJAC completa 1 ano 

Iniciativa própria dos servidores do 
administrativo e aberto a todos os servidores da 
SJAC (sempre no período da manhã). A ginástica 
laboral visa promover o bem-estar e a saúde dos 
servidores por meio da realização de exercícios 
laborais diariamente e, assim, oferecendo, 
também, uma melhor qualidade de vida no 
trabalho.  

Com finalidade de auxiliar na saúde e 
redução de riscos inerentes ao trabalho, o TRF1, 
conforme previsto na Portaria Presi 29 de 
09/02/2015, recomenda pausas preventivas de 10 
minutos a cada 50 minutos aos servidores que 
trabalham continuamente em meio eletrônico, 
com tarefas como digitação, processos 
eletrônicos e demais atividades correlatas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Encontro de servidores 
para realizar exercícios laborais 


