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TERÇA
Dia do Arquivista

TRF5 promove VII Encontro de
Juízes Federais da 5ª Região

A Subsecretaria de Pessoal informa aos
servidores que a licença por motivo de
doença na família será concedida por um
prazo máximo de 90 dias. Inicialmente, o
benefício será concedido por 30 dias,
prorrogado por mais 30, sem prejuízo da
remuneração do cargo efetivo (sem
pagamento de FC e auxilio-alimentação).
Após esse período, o servidor não terá
direito à remuneração e só poderá
solicitar nova licença depois de um ano.

Licença por motivo de
doença na família

Em virtude do horário de verão, que
desde o último domingo passou a
vigorar nas regiões Sul, Sudeste e
Centro-Oeste, a Seção de Malotes do
TRF5 antecipou o horário de
recebimento das correspondências.
Os documentos recebidos até às 13h
serão encaminhados no mesmo dia.
Os servidores devem ficar atentos
para não perderem o prazo.
Informações: ramais 9392 e 9393.

Horário de verão antecipa
entrega no Malote

A Diretoria Geral disponibilizou, na Intranet,
a tabela com a programação da 2ª
Olimpíada JFPE/TRF5, que será realiza-
da no próximo final de semana (dias 24 e
25), no Círculo Militar do Recife. A compe-
tição, aberta a magistrados, servidores e
estagiários do Tribunal e da Seção Judi-
ciária de Pernambuco, marca as comemo-
rações do Dia do Servidor. A tabela pode
ser acessada no mesmo espaço onde
foram realizadas as inscrições.

Tabela da 2ª Olimpíada
JFPE/TRF5 na Intranet

Para dar mais segurança aos recursos
computacionais corporativos do TRF5,
a Subsecretaria de Informática
adquiriu a Symantec Endpoint
Protection (SEP). Trata-se de uma
ferramenta que possui avançado
sistema de prevenção e detecção de
malwares (vírus, etc), visando
minimizar incidentes de segurança na
rede do Tribunal. A SEP, que
substituirá o antivírus da Trend
(OfficeScan), também possui
capacidade de controle de acesso a
dispositivos USB e unidades de
gravação DVD/CD que podem ser
utilizados para disseminação de
softwares maliciosos ou ataques à
rede de dados desta Corte. 
Informações: 9001.

Tribunal adquire
ferramenta para dar
mais segurança à rede

A deputada
estadual Nadegi
Queiroz (PHS)
visitou, na tarde
de ontem, o
presidente do
TRF5,
desembargador
federal Luiz Alberto Gurgel de Faria.
Durante o encontro, a deputada falou da
Sessão Solene que será realizada, no dia
10 de novembro, na Assembleia
Legislativa de Pernambuco, em
homenagem aos 20 anos do Tribunal
Regional Federal da 5ª Região.

Deputada estadual
Nadegi Queiroz
visita TRF5

O Tribunal e a Escola de
Magistratura Federal da 5ª
Região abriram inscrições para
o VII Encontro de Juízes Fede-
rais da 5ª Região, cujo tema
será “Os desafios da
conciliação na Justiça Federal”.
O evento visa proporcionar a
integração entre juízes e desem-
bargadores e faz parte do Pla-
no Nacional de Aperfeiçoamen-
to e de Pesquisa para Juízes
Federais (PNA). O encontro
ocorrerá de 19 a 21 de novem-
bro, no Summerville Beach

Resort (Muro Alto - Ipojuca/
PE).  Na ocasião, estarão
reunidos juízes federais dos
Estados de Pernambuco,
Paraíba, Rio Grande do
Norte, Ceará, Alagoas e
Sergipe que, durante três
dias, vão discutir sobre as
vantagens práticas da
conciliação e os principais
desafios de sua utilização no
cotidiano da Justiça Federal.
Inscrições até o dia 11 de
novembro, pelo www.trf5.jus.br,
clicando no link Esmafe.


