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Eleições na Asserjufe/PE

Conciliação: CNJ  
divulga campanha

Barros Dias ministra curso 
em Pau dos Ferros/RN

O Núcleo de Desenvolvimen-
to de Recursos Humanos do 
Tribunal Regional Federal da 

5ª Região - TRF5 está programan-
do, para os meses de novembro e 
dezembro, a realização do curso 
de Desenvolvimento Gerencial, de 
acordo com o que prevê a Lei nº 
11.416/2006, que dispõe sobre as 
Carreiras dos Servidores do Poder 
Judiciário da União. Destinado 
aos servidores ocupantes de fun-
ções gerenciais – FC-06 a CJ-04, 
e a alguns ocupantes de FC-05, a 

capacitação será realizada na mo-
dalidade a distância, mas é preciso 
confirmar a quantidade de servi-
dores que deverão ser capacitados 
para fechamento do processo de 
contratação da empresa. O dire-
tor-geral do TRF5, Marcos Netto, 
já solicitou ao NDRH e aos chefes 
de gabinete dos desembargadores 
a indicação dos nomes dos servi-
dores (FC 05) que deverão parti-
cipar do curso. De acordo com a 
diretora do NDRH, Nathiene Alen-
car de Sá, consideram-se funções 

comissionadas de natureza geren-
cial aquelas em que há vínculo de 
subordinação e poder de decisão, 
especificados em regulamento, 
exigindo-se do titular a participa-
ção no curso oferecido.

A Asserjufe/PE informa que está 
aberto o prazo de inscrição de 
chapas que concorrerão às elei-
ções para a nova diretoria exe-
cutiva, para o biênio 2011/2013. 
A oficialização das chapas deve 
ser feita através de requerimen-
to entregue até o dia 7/11, das 
9h às 18h, na sede da Asserjufe/

PE (Av. Recife, 6250-Jiquiá).  O 
pleito será realizado no dia 30/11, 
das 9h às 17h, nos prédios-sede 
do TRF5, TRE/PE, SJPE, além de 
uma urna que circulará pelos 
cartórios eleitorais do Recife. O 
edital com as regras eleitorais 
pode ser acessado pelo site www.
asserjufepe.com.br.

O desembargador federal Fran-
cisco Barros Dias ministra curso 
sobre Gestão Pública, Aspectos 
Orçamentários, Receita, Despesa 
e Fiscalização, de 31/10 a 01/11, 
das 8h30 às 17h, na cidade de 
Pau dos Ferros/RN. Destinado a 
agentes públicos, como prefei-
tos, secretários, ordenadores de 
despesas, comissões de controle 

interno, assessorias 
jurídicas, entre outros, 
o curso terá uma car-
ga horária de 20h/a.  
Maiores informações 
(84) 3201-7689 e 
3314-6906 ou sac@ 
latosensuescolajuridica.com.br.
Aniversário de gabinete
Os três anos do gabinete do de-

sembargador federal Francisco 
Barros Dias foram celebrados, 
na manhã de ontem, pelos ser-
vidores.

Para divulgar a Semana Nacional 
de Conciliação, que será realizada 
de 28/11 a 2/12, o Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ) produziu 
uma campanha institucional deno-
minada “Movimento pela Conci-
liação”, cujo objetivo é disseminar 
em todo o país a cultura da paz e 
do diálogo, desestimular condu-
tas que tendem a gerar conflitos e 
proporcionar às partes uma ex-
periência exitosa de conciliação. 
Além de incentivar acordos, os 
mutirões de audiências tornam a 
justiça mais ágil. As peças da cam-
panha estão disponíveis no Portal 
do CNJ: http://www.cnj.jus.br/con-
ciliacao-campanha-2011


