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PORTARIA No -2 212010

Designa servidor para desempenhar a fungao
de supervisor do Programa Atualizar na 21a
Regiao.

0 DESEMBARGADOR CORREGEDOR -GERAL DA
JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS , no use de suas atribuicoes legais,

Considerando a instituicao do Programa Atualizar no 11
grau de jurisdicao do Poder Judiciario do Estado de Goias, que objetiva modernizar a
estrutura de trabaiho nas unidades judiciarias, estabelecendo novos paradigmas
gerenciais, tornando-as mais eficientes e, de consequencia, imprimindo agilidade a
prestanao jurisdicional;

Considerando que os trabaihos foram distribuidos a
equipes de apoio formadas por Coordenador de Regiao, Gestor de Equipe e
Multiplicadores;

Considerando que o Programa Atualizar foi implantado,
corn sucesso, na 21a Regiao (Aurilandia, Fazenda Nova, Israelandia, Ivolandia,
Firminopolis e Sao Luis de Montes Belos);

Considerando que o gestor, em decorrencia do exercicio de
suas funcoes, passou a ter relacionamento de confianga com os magistrados e
servidores locais, conhecendo a estrutura da comarca;

Considerando a necessidade da manutencao das novas
rotinas implantadas;

RESOLVE:

I - Designar a servidora Eunice Hilaria Ferreira, Escrevente
Judiciario da Comarca de Sao Luis de Montes Belos, para, ja tendo atuado como
gestora, exercer, ate o dia 30 de junho de 2011, a funcao de supervisora do Programa
Atualizar, na 21a Regiao, conferindo-Ihe, pars tanto, as seguintes atribuicoes:

a) manter contato com o magistrado de cada unidade
judicante sobre a manutenrao do Programa;

b) orientar os servidores, podendo faze-lo por telefone, nas
duvidas suscitadas, prestando-Ihes os esciarecimentos necessarios;

c) visitar mensalmente as comarcas, especiaimente as
escrivanias, para verificar a manutencao das praticas e rotinas estabelecidas, adotando
as providencias necessarias com vistas a correcao dos desvios do curso das awes em
desenvolvimento;

d) solicitar, quando necessario, a presenga da Equipe de
Trabalho da Corregedoria;
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e) apresentar relatorio mensal ao Juiz Auxiliar e
Coordenador-Geral, a respeito das ocorrencias verificadas;

f) exercer outras tarefas correlatas ou definidas pelo
Coordenador-Geral.

II - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

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

Goiania, 23 de setembro de 2010.
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Desembargador FELIPE BATISTA CORDEIRO
Corregedor-Geral da Justiga
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