
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ

PORTARIA SJPA-DIREF - 8282757

Altera a Portaria SJ Diref 179/2017 que dispõe sobre realinhamento da estrutura organizacional da Diretoria do Foro e da Secretaria 
Administrativa da Seção Judiciária do Pará, no que pertine ao Núcleo de Tecnologia da Informação-NUTEC.

A JUÍZA FEDERAL DIRETORA DO FORO da Seção Judiciária do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO:

a) o que consta nos autos do Processo Administrativo n. 0000620-09.2019.4.01.8010 e a Resolução PRESI 24/2015-TRF1, que delega 
competência aos Diretores do Foro para administrar e organizar a estrutura administrativa e de cargos e funções comissionadas das Seções e Subseções 
Judiciárias da 1ª Região;

b) a possibilidade de ajustar situações informais existentes e modificar a estrutura administrativa para oferecer condições propícias à gestão 
dentro da atual conjuntura de restrições de pessoal, cargos e funções;

c) a necessidade e a oportunidade de se instituir na Seção Judiciária do Pará um modelo de estrutura do Núcleo de Tecnologia da Informação 
NUTEC que possa contemplar os serviços segurança da informação e infraestrutura, atendimento ao usuário, microinformática e software aplicativos, 
governança, novos projetos e apoio à DIREF;

d) o art. 24, parágrafo único, da Lei n. 11.416/2006, que autoriza a transformação, sem aumento de despesa, de funções comissionadas e de 
cargos em comissão, vedada a transformação de função em cargo ou vice-versa;

e) o art. 1º da Resolução PRESI 24/2015-TRF1, que autoriza o Diretor do Foro da Seção Judiciária administrar e organizar a estrutura da 
respectiva seção e subseções judiciárias vinculadas, podendo criar, extinguir, transformar ou remanejar unidades administrativas e funções comissionadas no 
âmbito das áreas administrativa e judicial, sem que implique aumento de despesa e observadas as restrições e os limites nela estipulados.

RESOLVE:

Art. 1º REESTRUTURAR o Núcleo de Tecnologia da Informação - NUTEC da Seção Judiciária do Estado do Pará, na forma do Anexo I.

Art. 2º ALTERAR a estrutura organizacional definida na Portaria SJ Diref 179, de 23 de maio de 2017, passando a ser organizadas na forma 
do Anexo I desta Portaria no que concerne ao NUTEC.

Art. 3º  A Secretaria Administrativa, por meio das unidades administrativas competentes, deverá, no prazo de 30 (trinta) dias da publicação 
desta Portaria, promover os ajustes dos sistemas informatizados, listas de correio eletrônico, catálogo telefônico e quadros de lotação de pessoal, nos termos do 
art. 8º, § 2º, da Resolução PRESI 24, do TRF da 1ª Região, republicada no dia 21 de agosto de 2015.

 Art. 4º As alterações definidas nesta Portaria entrarão em vigor após 30 (trinta) dias da sua publicação.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

.

Juíza Federal CARINA CÁTIA BASTOS DE SENNA

Diretora do Foro

Documento assinado eletronicamente por Carina Cátia Bastos de Senna, Diretora do Foro, em 31/05/2019, às 16:45 (horário de Brasília), conforme art. 1º, 
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador 
8282757 e o código CRC 714715BA.

ANEXO I

UNIDADES FUNÇÕES CÓDIGO QUANTIDADE
NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NUTEC

Diretoria de Núcleo - NUTEC Diretor de Núcleo FC-06 1
Serviço de Segurança da Informação e Infraestrutura - SERSEI/NUTEC Encarregado FC-02 1
Serviço de Atendimento ao Usuário, Microinformática e Software Aplicativos - SERATU/NUTEC - - -
Serviço de Governança, Novos Projetos e  Apoio à Diretoria - SERGOV/NUTEC - - -
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