
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE GOIÁS

PORTARIA 2/2022

Convoca os servidores para a Inspeção Geral Ordinária do ano de 2022
 

O Juiz Federal PAULO ERNANE MOREIRA BARROS , Titular da 6ª Vara da Seção
Judiciária do Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais e regimentais e tendo em vista o constante
nos autos do PAe 0001167-74.2022.4.01.8000

 

CONSIDERANDO o disposto no art. 13, inciso III da Lei nº 5.010, de 30.05.66 e nos
termos do Provimento COGER 10126799, de 19 de abril de 2020, da Corregedoria Regional da Justiça
Federal da 1ª Região.

 

RESOLVE:
 

I - CONVOCAR os servidores lotados na 6ª Vara desta Seção Judiciária para execução
dos serviços da inspeção ordinária designada para o período de 20 a 24 de junho de 2022, no horário
normal de expediente, devendo estar disponíveis para inícios dos trabalhos, às 12 horas do dia 20.06.2022.

 

II - O trabalho se efetivará preferencialmente na modalidade remota e o exame de autos
ocorrerá nos processos digitais (legados e PJ-e) e físicos, de acordo com a Circular COGER 23/2021, Item
8, devendo todos os servidores estarem disponíveis pelo aplicativo Teams, e-mail funcional e respectivos
telefones celulares, durante todo o período da inspeção, sem prejuízo da eventual convocação para
comparecimento presencial, caso se verifique necessário.

 

III – DETERMINAR que, no período fixado para a realização da inspeção não serão
concedidas férias aos servidores, salvo as que já foram previamente marcadas e que não resultem em
prejuízo para as atividades de inspeção.

 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 

Goiânia, data e assinatura digitais.

 
Paulo Ernane Moreira Barros

Juiz Federal

Documento assinado eletronicamente por Paulo Ernane Moreira Barros , Juiz Federal, em
12/05/2022, às 13:50 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf1.jus.br/autenticidade informando
o código verificador 15652541 e o código CRC 9C9B9B88.
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