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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ

PORTARIA SJPA-DIREF 280/2021

Altera a sigla do Núcleo de Recursos Humanos - Nucre para Núcleo de
Gestão de Pessoas - Nucgp.

O DIRETOR DO FORO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ, Juiz Federal José
Airton de Aguiar Portela, no uso de suas atribuições legais e regimentais e tendo em vista o constante nos
autos do PAe 0007360-12.2021.4.01.8010,

 
CONSIDERANDO:
a) Resolução Presi 26/2015 que alterou a denominação da Secretaria de Recursos

Humanos – Secre para Secretaria de Gestão de Pessoas – SecGP;
b) o Despacho TRF1-Secge 12577338 que recomendou aos Diretores de Foro da SJAC,

SJAM, SJAP, SJDF, SJMA, SJMG, SJMT, SJPA, SJPI que providenciem a alteração da denominação dos
Núcleo de Recursos Humanos - Nucre para NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS - NucGP, de forma
que  adotem a mesma nomenclatura do Tribunal acompanhando a evolução normativa e mantendo a
ligação sistêmica, uma vez que se tratam de áreas congêneres;

c) a falta de padronização das unidades das Seções Judiciárias que dificulta a
comunicação por e-mail dos órgãos externos, tendo em vista que as unidades são um misto de  Nucre e de
NucGP;

d) a padronização das nomenclaturas e siglas facilitam a comunicação e a gestão do
conhecimento;

e) a nova nomenclatura mantém a simetria Institucional com as denominações dos
demais Núcleos existentes no TRF1;

f) que a mudança da nomenclatura é mais significativa, ampla e atual (Gestão de
Pessoas), cuja terminologia possui mais foco na humanização da instituição;

g) que tais mudanças contemplam os macrodesafios já expressos no Plano Estratégico da
Justiça Federal 2021-2026, ou seja, Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas;

 
RESOLVE:
 
Art. 1º- Determinar a alteração da denominação do Núcleo de Recursos Humanos -

Nucre para Núcleo de Gestão de Pessoas - Nucgp.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Juiz Federal JOSÉ AIRTON DE AGUIAR PORTELA
Diretor do Foro da SJPA

Documento assinado eletronicamente por José Airton de Aguiar Portela, Diretor do Foro, em
22/10/2021, às 10:36 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

https://portal.trf1.jus.br/dspace/handle/123/56052
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador
14238903 e o código CRC 6C6C52B8.
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