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Título: Mês do Servidor JFRN 2020 

A comemoração ao Dia do Servidor público, que ocorre em 28 de outubro, 
é um tradicional evento organizado pela Justiça Federal no Rio Grande do 
Norte com o objetivo de valorizar o trabalho realizado por seus servidores. 
Diante do contexto de distanciamento social vivenciado pelos magistrados, 
servidores, estagiários e demais colaboradores no ano de 2020, a Direção 
do Foro decidiu manter a tradição celebrativa, repensando apenas o 
formato da comemoração: ao invés de concentrar as iniciativas apenas no 
dia alusivo ao servidor público, estendeu a comemoração para todos os dias 
do mês de outubro, inteiramente em modalidade remota, com eventos 
transmitidos via YouTube, sendo idealizados, apresentados e produzido 
com a participação dos próprios servidores. 

As atividades escolhidas abrangeram uma quantidade ampla de temas, 
desde tecnologia da informação, saúde e qualidade de vida até arte e 
cultura. Todos os eventos foram exitosos, com destaques para: Exposição 
Literária da JFRN (poesia, literatura de cordel e gêneros textuais diversos); 
prática de Calistenia em modalidade remota; exposição de desenhos, 
pinturas e fotografias confeccionados por filhos, sobrinhos e enteados dos 
servidores; Prêmio Delgado, para reconhecer os servidores destaque do 
ano; e a palestra de encerramento do Mês do Servidor, com o psicólogo 
Rossandro Klinjey. 

Em termos quantitativos, o evento teve o total de 424 presenças registradas 
em formulário online por servidores ao longo dos 21 dias úteis de 
atividades. As atividades que compuseram o Mês do Servidor, cuja 
transmissão ocorreu via canal do YouTube da JFRN, agregaram mais de 
2.400 visualizações, somando tanto os servidores que acompanharam o 
evento de maneira assíncrona como também o público externo. 

Oura importante contribuição trazida durante o mês do servidor foi o 
primeiro “Prêmio JFRN 4.0: Premiando Boas Ideias”, com o objetivo de 
fomentar a cultura da inovação, estimulando os servidores a 
compartilharem boas ideias que pudessem contribuir com a melhoria do 



trabalho na JFRN. Participaram do prêmio magistrados e servidores, os 
quais registraram 51 ideias dentro das categorias de Inovação em saúde, 
bem-estar e qualidade de vida, Inovação tecnológica e Inovação.  A 
Comissão de Inovação da JFRN elegeu as ideias vencedora, que foram 
apresentadas numa roda de conversa com o Diretor do Foro, Juiz Federal 
Carlos Wagner Dias Ferreira, em evento online no dia do Servidor (28 de 
outubro). 

Conclui-se que o Mês do Servidor 2020 obteve êxito em seu objetivo de 
prestigiar os servidores da Justiça Federal no Rio Grande do Norte, 
promovendo atividades diversas em celebração ao trabalho de excelência 
como forma de elevar o clima organizacional, a qualidade de vida no 
trabalho e a saúde de magistrados, servidores, estagiários e colaboradores. 
Em sua primeira edição totalmente remota, o evento obteve expressiva 
participação de servidores tanto da capital como das subseções, deixando 
como legado uma maior integração entre os servidores da JFRN lotados nas 
diferentes localidades do estado, com eventos que continuem a permitir a 
participação de todos. 

É importante ressaltar que houve custo advindo das diversas iniciativas com 
exceção da palestra de encerramento do Mês do Servidor com Rossandro 
Klinjey, realizada em parceria com o TRT/RN e TRE/RN, cujo investimento 
correspondeu a R$ 5.000,00 para JFRN.  

Principal inovação da prática: integração entre servidores. 


