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Dicas de Segurança
Núcleo de Desenvolvimento de Re-
cursos Humanos (NDRH) anuncia a 
contratação de 26 novos estagiários 

de nível médio para o programa Aprendiz 
TRF5. Setenta e cinco estudantes de escolas 
públicas do Recife e Região Metropolita-
na participaram do processo seletivo, que 
aconteceu de 17/06 
a 1/07.  Os selecio-
nados se somarão 
aos 96 estudan-
tes que hoje estão 
distribuídos pelas 
subsecretarias, divi-
sões e núcleos desta 
Corte, desenvolven-
do várias atividades, 
como recepção, 
entrega e coleta 
de documentos e processos, pesquisas, 
apoio às rotinas dos setores etc. É o caso 
da estudante Tainan Valentim, 16, que está 
no TRF5 há oito meses. Lotada na Subse-
cretaria de Infraestrutura e Administração 
Predial (SIAP), ela diz gostar muito da sua 
experiência. “Estou adquirindo maturidade, 
aprendendo a planejar um futuro melhor 
para mim”, declarou. Já Luiz Felipe, 17, está 
aqui há um ano e quatro meses. “A gente 
aprende muita coisa que vai levar para a 
vida toda. Quando sair, sei que estarei mais 
preparado”, comenta ele, que está lotado 

no gabinete do desembargador federal Luiz 
Alberto Gurgel e pretende ser professor de 
matemática. 
Aprendiz TRF5 - O Aprendiz TRF5 é um 
programa socioeducativo que começou em 
agosto de 1997 e, de lá para cá, contabiliza 
a participação de 615 estagiários de nível 

médio. Vinculado à 
Subsecretaria de Pes-
soal, atende a  alunos 
de escolas públicas, 
visando oferecer 
aos estudantes uma 
experiência que os 
ajude a ingressar no 
mercado de trabalho. 
E vai além: desen-
volve atividades de 
acompanhamento 

social, familiar e escolar. Atualmente, o 
Protocolo, a Seção de Distribuição e a Sub-
secretaria de Recursos Extraordinários são 
os setores que mais recebem aprendizes. 
Mas a opinião é geral: sem eles, o Tribunal 
não funcionaria do mesmo jeito. “O pro-
grama é vitorioso porque prepara muito 
bem os adolescentes para enfrentarem os 
desafios da vida profissional, e até da vida 
pessoal de muitos deles”, comemora Fran-
cisco Macena, servidor da Divisão de Co-
municação Social.

TRF5 recebe novos aprendizes

O primeiro mutirão de conciliação em 
processos relacionados ao Sistema Fi-
nanceiro de Habitação (SFH), realizado 
na Justiça Federal no Ceará, no período 
de 27 de junho a 1º de julho deste ano, 
apresentou resultado positivo, com a 
liquidação de vários contratos habitacio-
nais. Dados da Seção Judiciária do Ceará 
dão conta que foram recuperados mais 
de R$ 5 milhões, com 44,17% de acordos 
realizados. Os números refletem o esforço 
conjunto da Justiça Federal no Ceará e da 
Caixa Econômica Federal/EMGEA, na bus-
ca da melhor solução para longos confli-
tos de financiamento habitacional.

Mutirão do SFH 
beneficia mutuários 
do Ceará

A SIAP, por meio da 
Empresa Faxina Ex-
pressa, higienizou 
todo o carpete das 
Turmas, localizado no 
2º andar desta Corte. 
A limpeza aconteceu 
de quinta-feira (7) a 
sábado (9) e utilizou 
um produto espe-
cífico para eliminar 
ácaros. O processo 
de revitalização dos tapetes consiste em 
aspirá-los e, após essa etapa, é feita a lavá-
-los manualmente. Finalmente, um aspirador 
industrial injeta água e puxa o resto da sujei-
ra, antes da secagem dos carpetes.

SIAP higieniza carpetes 
de salas das turmas

Proteja sua privacidade
• Use senhas com letras, números e 
símbolos;
• Nunca use como senha dados 
pessoais ou palavras de dicionários;

• Não coloque dados pessoais em páginas 
Web, blogs ou redes de relacionamentos.

Jovens que já integram o programa 
aprovam a experiência


