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TERÇA
Dia do Enfermeiro

O desembargador
federal Luiz Alberto
Gurgel de Faria
(presidente do
TRF5) e a servido-
ra Lena Faeirstein
(Secretaria Geral
da Presidência)
foram entrevista-
dos, ontem, sobre Validação do Processo
de Homologação de Licitação, de com-
petência da Presidência. O trabalho foi
realizado pela equipe do NDRH respon-
sável pelo Mapeamento de Processos,
que faz parte do Sistema Integrado de
Gestão da Justiça Federal (SIGJUS)
com o objetivo de unificar as rotinas

Presidente do TRF5 é entrevistado
para Mapeamento de Processos

administrativas
dos cinco Tribu-
nais Regionais
Federais. O pro-
jeto inclui entre-
vistas com dire-
tores e superviso-
res, especialis-
tas de todas as

áreas, para saber qual o caminho e
estratégias adotados por cada Tribunal,
visando à unificação dos TRFs. Na 5ª
Região, o Mapeamento de Processos é
coordenado por Rose Diniz (diretora do
Núcleo de Desenvolvimento de
Recursos Humanos), sob a supervisão
do Conselho da Justiça Federal.

Para dar mais agilidade e
segurança ao julgamento de
processos de benefícios assistenciais a
pessoas com deficiência e idosos, a 9ª
Vara Federal do Rio Grande do Norte,
situada no município de Caicó, passou a
realizar laudos assistenciais. Realizado
por assistente social, o trabalho consiste
em visitas às moradias dos autores das
ações para verificar as condições de
miserabilidade, requisitos indispensáveis
à concessão de benefícios. O estudo
proporciona celeridade aos julgamentos
de processos que têm por objetivo a
concessão de benefício assistencial,
dispensando, em alguns casos, a
realização de audiência de instrução.

Subseção de Caicó
agiliza concessão
de benefícios

Profissionais de saúde de todo o País
participaram, semana passada, do II
Congresso Brasileiro dos Serviços de
Saúde do Poder Judiciário, em Porto
Alegre/RS. O evento foi realizado pelo
TRF da 4ª Região (TRF4), com
colaboração do Tribunal Regional do
Trabalho, Tribunal Regional Eleitoral e
Tribunal de Justiça do Estado. O TRF
da 5ª Região foi representado pelo

diretor da DAMS,Cláudio de Sá Pereira,
e pela supervisora de Enfermagem,
Etelvina Leite.

Congresso aborda Saúde no Judiciário

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
disponibilizou, na página principal do seu
site, o Informativo de Jurisprudência
(Infojuris). Dessa forma, qualquer pessoa
poderá fazer consultas sobre
enunciados, instruções normativas,
resoluções, portarias, regimento interno
e toda Jurisprudência do CNJ. Para isso,
basta acessar o site www.cnj.jus.br.

CNJ disponibiliza
Infojuris na Internet

Estão abertas as
inscrições para o 2º
Torneio de Futsal,
que será realizado
no dia 23 de maio,
das 12 às 19h, na
Quadra do Colégio
Nóbrega. Promovido pelo
Grupo de Esportes do Tribunal
Regional do Trabalho com patrocínio
do Sintrajuf/PE, o evento é dirigido a
magistrados e servidores do TRT,
TRE, TRF5 e Justiça Federal em
Pernambuco. As inscrições devem ser
preenchidas no site
www.grude6.com.br. Mais informações:
Esdras/TRT (9239.6432) ou João/TRT
(9924.3508).

Torneio de Futsal
reúne servidores
do Judiciário

Visite a sala da Asserjufe (16º an-
dar) e se informe sobre as vanta-
gens oferecidas aos associados.

Informações: 9581.

Asserjufe

Luiz Cunha, Lena Faeirstein,
Rose Diniz e Luiz Alberto Gurgel

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)


