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Sobral recebe selo de acessibilidade
No último mês, a Subseção Judiciária de Sobral
recebeu o Selo de Acessibilidade da Prefeitura do
município por meio da Secretaria dos Direitos
Humanos, Habitação e Assistência Social e do
Conselho da Pessoa com Deficiência (CMDPD).
Esta foi a 6ª edição da comenda criada através da
Lei 1.070, em 2011, com o objetivo de efetivar a
acessibilidade no município.
"A Justiça Federal, responsável pelo julgamento
de causas assistenciais, reafirma seu
compromisso de ter estrutura adequada ao
atendimento digno das pessoas com deficiência.
O recebimento do Selo Acessibilidade renova
esse compromisso e traz a responsabilidade, não apenas de manter, mas de tornar suas instalações
ainda mais acessíveis a todos que dela necessitem", afirmou o diretor da Subseção de Sobral, juiz federal
Thiago Mesquita Teles de Carvalho.

Pje 2.X: segunda turma
No dia 25/09, a Justiça Federal no Ceará
ofereceu o programa de capacitaçã o no sistema
PJe 2.X para a segunda turma de inscritos. O
treinamento foi voltado a advogados e
procuradores. A obrigatoriedade de utilizaçã o
do novo sistema, lançado o icialmente em
03/09, iniciou em 1º de outubro de 2018.

Atestados médicos
Conforme decisã o da Direçã o do Foro,
proferida no processo 403589.2018.4.05.7600, a partir de 1º de outubro
de 2018, os atestados mé dicos deverã o ser
encaminhados em formato pdf para o e-mail:
atestado.saude@jfce.jus.br, nã o sendo mais
obrigató ria a entrega do documento fıśico. O
processo no SEI deve ser aberto
normalmente; apenas o atestado pode seguir
por e-mail, para a inalizaçã o do processo.
[ATENÇÃO!] O atestado original deve
permanecer sob a guarda do servidor ou
magistrado, podendo o Setor Mé dico solicitar
o documento original a qualquer momento,
caso haja necessidade de algum
esclarecimento no tocante ao arquivo enviado
por e-mail.

Férias: atenção ao prazo!

Servidor,
Já programou suas férias?
Por que deixar tudo pra última hora,
correndo o risco de perder aquela
programação incrível de férias?
Livre-se de dores de cabeça e agende
suas férias com antecedência!
Não perca o prazo!
Envie sua programação de férias com no
mínimo 60 dias¹ de antecedência e
que tranquilo.
¹ Portaria nº 1002/2017, da Direção
do Foro da JFCE.
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Ceará

INFANTIL
A Unifor oferece diversas atividades
para a criançada em outubro. Além
dos tradicionais espaços para
passeios e piqueniques, as famílias
podem usufruir de outras
programações como o espetáculo
«A Pequena Sereia», do Grupo
Mirante de Teatro. As apresentações
acontecem às 17h, nos dias 6, 12,
13 e 14/10. Ingressos custam R$ 30
(inteira) e R$ 15 (meia). Também
está em exibição no Espaço Cultural
Unifor, a Mostra «Santos Dumont»,
com exposição em tamanho natural
da aeronave Demoiselle. Até 9/12,
de 3ª a 6ª, das 9h às 19h, e aos
nais de semana das 10h às
18h, com acesso gratuito.

