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Aniversariantes

TERÇA

Permuta

O

A analista judiciária Renata 
Alves Monteiro de Almeida, 

da área judiciária da Justiça 
Federal de Pernambuco, tem 
interesse em permutar para 
João Pessoa - PB ou Natal - 

RN. O e-mail de contato  
da servidora é o  

renata.almeida@jfpe.jus.br.

Gestores já podem iniciar cursos do  
Programa de Desenvolvimento Gerencial 

Ricardo Sérgio Schmitz
Subsecretaria de Tecnologia da Informação
Edjeferson Francisco das Chagas
INFORTEC
Marília Dália Regueira de Faria
Subsecretaria de Orçamento e Finanças
Jonathan Trancozo da Silva
Subsecretaria de Tecnologia da Informação

Está disponível desde ontem, 
no site (www.catho.com.br/
cursos), um catálogo conten-

do sete cursos da empresa Catho 
Treinamentos que fazem parte do 
programa do TRF5 de Desenvolvi-
mento Gerencial 2011. Os titulares 
dos cargos em comissão e funções 
comissionadas de natureza geren-
cial deverão participar de cursos de 
desenvolvimento gerencial, cum-
prindo uma carga horária mínima 
de 30h, exigida pela Lei 11.416, de 
15 de dezembro de 2006. O objeti-
vo é capacitar estes servidores para 

desempenharem atribuições de 
maior complexidade e responsabili-
dade. Cada gestor está automatica-

mente inscrito no curso de Gestão 
de Pessoas, com carga horária de 
16h, e terá que escolher mais um 

Quarta Turma faz sessão hoje pela manhã

Avaliação  
das Olimpíadas

Termina hoje inscrição para curso do IX 
Encontro de Juízes Federais

curso com 16h, para cumprimen-
to das 30h mínimas exigidas pela 
referida lei. Os demais cursos são 
Administração Estratégica; Adminis-
tração de Recursos humanos; Ges-
tão de Equipes; Gestão de Projetos; 
Liderança e Estratégias de Avaliação 
de Pessoas. Os gestores poderão, 
se tiverem interesse, fazer todos os 
cursos, tendo até o dia 7 de janeiro 
para concluí-los. Quem não recebeu 
a senha poderá entrar em contato 
com o Núcleo de Desenvolvimento 
de Recursos Humanos (NDRH), atra-
vés do ramal 9805 ou 9815.

O gerente regional da II Olím-
piada da Justiça Federal da 5ª 
Região, Geraldo Alves, se reúne 
hoje, às 14h, com o Comitê Olím-
pico Regional e a Labor Eventos 
Esportivos, empresa contratada 
para a logística e a infraestrutura 
dos jogos. A reunião, que será 
transmitida por videoconferência 
para as seções judiciárias da 5ª 

Região, tem como pauta a avalia-
ção da parte técnica da Olimpía-
da, com vistas a debater as lições 
aprendidas e colher sugestões 
para que, em 2012, a competição 
seja ainda melhor.

Os magistrados da 5ª Região têm 
até hoje (8/11) para se inscrever 
no curso “O Novo Código de Pro-
cesso Civil”, que acontece nos dias 
17 e 19/11. A capacitação faz par-
te da programação científica do 
IX Encontro de Juízes Federais da 
5ª Região, que será realizado no 
período de 17 a 19/11, no Hotel 
Ocean Palace, em Natal/RN.

Para fazer a inscrição, tanto no 
curso, como no Encontro, basta 
acessar o banner da Esmafe5 no 
Portal do TRF5: www.trf5.jus.br

Hoje, a sessão de julgamento da 
Quarta Turma, excepcionalmente, 
ocorrerá às 9h. A Turma é compos-

ta pelos desembargadores federais 
Edilson Nobre (presidente), Lázaro 
Guimarães e Margarida Cantarelli.

JFCE realiza hoje primeiro leilão 
unificado
A Justiça Federal no Ceará (JFCE) 
realiza hoje o primeiro leilão uni-
ficado presencial e virtual, com 
bens das 9ª, 18ª e 20ª varas. 
Serão leiloados mais de R$ 15 
milhões, entre imóveis, veículos, 
equipamentos, máquinas e outros 
bens para o pagamento de débi-
tos de execução fiscal de dívida 
ativa da União. Pela primeira vez, 
a Seção Judiciária do Ceará (SJCE) 

utilizará a modalidade telepre-
sencial (videoconferência) entre o 
auditório da sede e as subseções 
conveniadas ao leilão unificado. 
Com o leilão unificado, presencial 
e virtual, a SJCE vai ofertar uma 
maior quantidade de bens.  
O leilão ocorrerá a partir das 
13h30, no auditório da JFCE, com 
transmissão para a Subseção de 
Sobral.


