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ma das preocupações da 
Subsecretaria de Tecnolo-
gia da Informação (STI) do 

TRF5 é a segurança da informa-
ção, principalmente o uso correto 
do e-mail corporativo nas redes 
sociais. A STI alerta que alguns 
servidores receberam e aceitaram 
convites de “aceitação de contato” 
do portal Linkedin em suas contas 
de correio corporativo, deixando 
registrado no referido portal o e-
-mail institucional. Segundo a STI, 
essa atitude poderá, no futuro, 
acarretar problemas de segurança 
da informação ou mesmo spam. 

STI alerta servidores sobre o uso de 
e-mails corporativos nas redes sociais

“O ocorrido serve de alerta para 
os usuários, deixando-os cientes 
dos riscos do uso de redes sociais 
com e-mail corporativo”, destaca 
o diretor da Divisão de Produção 
e Suporte Técnico da STI, Arnaldo 
Leite. 
Segurança- Para que o usuário 
não tenha surpresas desagra-
dáveis, a STI listou uma série de 
recomendações de segurança, que 
servem para ser utilizadas tanto no 
ambiente de trabalho como do-
méstico.  De acordo com Arnaldo 
Leite, para uma navegação segura 
é preciso adotar algumas medi-

das básicas: criar 
e-mail específi-
co para as redes 
sociais; cuidados 
redobrados ao 
postar fotos; não 
divulgar infor-
mações pessoais 
(endereços, te-
lefones, trajetos 
diários, bens 
pessoais etc.); não 
aceitar, automati-
camente, solicitação de amizades 
e nem deixar o perfil totalmente 
disponível na rede.

Magistrados e servidores da 5ª 
Região interessados em fazer 
parte do banco de tutores para 
atuarem na Educação a Distância 
da 5ª Região devem participar 
do curso de Docência Online, 
com a instrutora Ritze Ferraz 
(CNJ/CJF). O curso, previsto para 
iniciar em abril deste ano, será 
realizado na plataforma Moodle 
do Portal EaD do TRF5, total-
mente a distância, e terá carga-
-horária de 35h, divididas em 
quatro semanas. De acordo com 
a diretora do Núcleo de Desen-
volvimento de Recursos Huma-
nos (NDRH) do TRF5, Nathiene 
Alencar de Sá, os interessados 
devem enviar currículo para o e-
-mail ead@trf5.jus.br. “Alertamos 
que no currículo deve constar 
as seguintes informações: ins-
tituição, lotação atual, cargo, 
formação e área de interesse”. As 
pré-inscrições devem ser feitas 
através do link: http://www.trf5.
jus.br/eventosinternet/paginas/
principal/sitio.faces.

O juiz Bruno Teixeira de Paiva, da 
7ª Vara Federal e coordenador do 
Núcleo de Conciliação da Seção 
Judiciária da Paraíba, participou de 
uma videoconferência promovida 
pelo Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) com a finalidade de discutir 
o Projeto Nacional de Conciliação 
nas Execuções Fiscais promovidas 
pelos Conselhos de Fiscalização 
Profissional. A videoconferência 
foi transmitida para todos os Tri-
bunais Regionais Federais e para 
as Seções Judiciárias vinculadas 
àquelas Cortes. A reunião virtu-
al foi coordenada pela Comissão 
Permanente de Acesso à Justiça e 
Cidadania do CNJ.

CNJ discute Projeto 
de Conciliação

Amanhã, a 
juíza federal 
Joana Carolina 

Lins Pereira, diretora do Foro da 
Justiça Federal em Pernambuco, 
recebe o Prêmio Tacaruna Mulher 
2012, na categoria Destaque em 
Atividades Jurídicas. O evento 

TRF5 estimula a 
formação de 
tutores em EAD

Joana Carolina recebe Prêmio no Dia da Mulher
comemora o Dia Internacional da 
Mulher e, desta vez, escolheu nove 
profissionais que se destacaram 
em diferentes áreas. O prêmio 
será entregue na Praça de Even-
tos do Shopping Tacaruna, onde 
ocorre uma exposição com textos 
biográficos sobre as homenage-
adas. A desembargadora federal 

Margarida 
Cantarelli 
e a juíza 
federal Nil-
céa Maggi, 
da JFPE, 
também 
já ganharam o Prêmio Tacaruna 
Mulher. (Fonte: ASCOM/JFPE).


