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Até a próxima
segunda-feira,
estão abertas as
inscrições para o
curso on line “A
Liderança”, pro-
movido pela
Secretaria de
Ensino do Centro
de Estudos
Judiciários do
Conselho da
Justiça Federal
(CJF). O curso será ministrado pelo
professor Ruy Mattos (psicólogo
organizacional e consultor de empresas),

Conselho da Justiça Federal realiza
curso on line sobre Liderança

no período de 10
de novembro a 5
de dezembro.
Direcionado aos
gestores da
Justiça Federal, o
curso tem o
objetivo de
desenvolver
conhecimentos,
atitudes e
habilidades para
a prática de

liderança participativa. As inscrições são
gratuitas e podem ser feitas no Portal da
Justiça Federal (www.justicafederal.jus.br).

A Justiça Federal
em Pernambuco
firmou, na tarde
de ontem,
convênio com o
Instituto Nacional
de Seguro Social
(INSS) para homologação de perícias
médicas na Subseção Judiciária de
Caruaru. A partir de agora, atestados
médicos para fins de concessão de
licença de saúde passarão pelo crivo do
INSS. O convênio foi assinado pelo juiz
federal Frederico Azevedo (diretor do
Foro da JFPE) e pelo gerente do INSS
Rolnei Tosi.

Justiça Federal
firma convênio
com INSS

Em comemoração ao Dia do Servidor
Público (28 de outubro), foi transferido
para a próxima segunda-feira (dia 27) o
ponto facultativo no Tribunal e nas
Seções Judiciárias da 5ª Região, de
acordo com o Ato nº 386, assinado
pelo presidente do TRF5,
desembargador federal José Baptista
de Almeida Filho. Em virtude da

transferência, os prazos processuais
que iniciam ou encerram no dia 27
ficam automaticamente prorrogados
para o dia seguinte, quando o
expediente será normal. A mesma
medida foi adotada pelo Poder
Executivo e pelos tribunais superiores
(Supremo Tribunal Federal e Superior
Tribunal de Justiça).

Ponto facultativo será no dia 27
Os servidores do TRF5
que receberam, em
setembro, a 1ª dose da
vacina contra a hepatite
A e B (conjugada)
deverão tomar a
segunda dose nesta
quinta e sexta-feira, das
9h às 17h. O Setor de

Enfermagem da DAMS
lembra que a dose de
reforço é indispensável
para garantir a eficácia
do esquema vacinal,
evitando a falta de imu-
nidade contra a doença.
Informações e agenda-
mento: 9296/9297.

Servidores devem tomar reforço de vacina

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

Em homenagem ao mês do
Servidor, o Sintrajuf/PE está
promovendo diversos debates
com o objetivo de discutir propos-
tas para reformulação da estrutura
de carreira dos servidores do
Judiciário Federal. No TRF5, o
encontro será hoje, às 16h, na
Sala das Turmas (2º andar).

Plano de Carreira


