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SEGUNDA

Aniversariantes

Juiz Federal Francisco
Alves dos Santos Júnior
SJPE

Lúcia Helena Valadares da Rocha
Gab. Des. Paulo Gadelha

Magno Jean Gouveia Silveira
Informática

Outubro

Dia do Terapeuta Ocupacional

Dia do Fisioterapeuta

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

TRF da 5ª Região
promove, nesta
segunda-feira, o
seminário Processo
Administrativo Virtual,
que acontece das 8h30
às 18h, no Salão do
Pleno do edifício-sede
desta Corte. A
conferência de abertura
será proferida pelo
desembargador federal
Manoel de Oliveira
Erhardt, que abordará o
tema “A Importância do
Processo Administrativo”. Em seguida,
o analista do Tribunal de Contas da

Tribunal realiza seminário em
homenagem a Ubaldo Cavalcante

União Claudson Costa
Adôrno (controle
externo do TCU)
ministrará a palestra “O
Processo Eletrônico
Administrativo do TCU”.
As apresentações do
Sistema Virtual
FLUXUS (Justiça
Federal no Ceará) e do
Sistema TST sem
Papel (Tribunal Superior
do Trabalho) serão
feitas no turno da tarde
do seminário, que faz

parte das homenagens ao desembar-
gador federal Ubaldo Ataíde Cavalcante.

A Subsecretaria de Informática
promove, no dia 29 de outubro, na
Sala das Turmas, das 16h às 17h30,
a palestra “PMI: Tornando o
Gerenciamento de Projetos
Indispensável para os Resultados”.
O presidente do Project
Management Institute Chapter de
Pernambuco (PMI), Paulo Camargo,
ministrará sobre o tema, direcionado
aos técnicos de TI do Tribunal e
profissionais que trabalham com
gestão e execução de projetos. As
inscrições poderão ser feitas a partir
da próxima semana.

Gerenciamento
de projetos é
tema de palestra

Até o dia 15 de outubro, a
Justiça Federal em Pernambuco
(JFPE) estará  credenciando
profissionais  nas áreas de Psicologia e
Assistência Social para realizar serviços
periciais. As inscrições serão efetuadas
mediante apresentação de currículo. Os
interessados devem comparecer ao
Setor de Treinamento da JFPE,
localizado na Avenida Recife, nº 6250,
Jiquiá. O profissional selecionado irá
exercer suas atividades na 13ª Vara
Federal, especialmente em processos
de execução penal, emitindo pareceres e
avaliações, entre outras atividades
inerentes às respectivas áreas. Mais
informações no site www.jfpe.jus.br.

JFPE cadastra
psicólogos e
assistentes sociais

Encerra, no dia 20 de outubro, o prazo
para que os servidores e requisitados do
TRF5 apresentem a xerox do compro-
vante de quitação das eleições 2008 (5
de outubro). A entrega deve ser feita na
Subsecretaria de Pessoal. Outras infor-
mações com Glaucineide no ramal 9334.

Subsecretaria de Pessoal
recebe comprovante de
quitação eleitoral

A palestra
“Motivação nos
Organismos
Judiciais”,
promovida pelo
Tribunal e Escola
de Magistratura
Federal da 5ª
Região (Esmafe5),

será realizada amanhã, às 16h30, na
Sala das Turmas, 2º andar do edifício-
sede do TRF5. O tema será ministrado
pelo renomado jurista argentino Pelayo
Ariel Labrada, magistrado aposentado e
professor dos cursos de pós-graduação
da Universidad de Cuyo (Mendoza) e da
Universidad de San Martin-Fundesi
(Buenos Aires).

Magistrado argentino profere palestra no TRF5

As fotos de eventos ocorridos no
Tribunal podem ser acessadas na
Intranet. O usuário deve clicar em

SERVIÇOS e escolher a opção
GALERIA DE FOTOS DE

EVENTOS.

Fotos de eventos


