
Jornal Mural diário produzido pela Divisão de Comunicação Social 
Redação: Christine Matos, Josie Marja, Wolney Mororó e Joana Medeiros 
Jornalista responsável: Isabelle Câmara - DRT/PE 2528 

Maio
de21Edição nº 1931

www.trf5.jus.br
comunicacaosocial@trf5.jus.br

Fotos:  Juliana Galvão, Marcos Costa 
e  Paulo de Sá Vieira

Aniversariantes

SEGUNDA

A

Relatório da SCI atesta regularidade de 
contas da 5ª Região

Seminário na UnB 
debate Código 
Penal

Portal do CNJ fora 
do ar hoje à noite

Imortal

Formulário de Avaliação de Desempenho do servidor 
está disponível na intranet

Maria Isabella da Motta Reis
Secretaria Administrativa
Telma Lisot de Miranda
Divisão da 4ª Turma
Tereza Cristina R. Pessoa de Mello
Gab. Des. Fed. Luiz Alberto Gurgel

Subsecretaria de Controle 
Interno (SCI) do TRF5 encami-
nhou ao Conselho da Justiça 

Federal (CJF), na última sexta-feira 
(18), o Processo de Contas Conso-
lidado da 5ª Região. O documento 
reúne as auditorias realizadas pela 
SCI e pelas Seções de Contro-
le Interno das seções judiciárias 
vinculadas, ao longo do exercício 
de 2011, nas mais diversas áreas 
que envolvem dispêndios orça-
mentários, como pagamentos 
de pessoal, licitações e contratos 

administrativos. De 
acordo com a direto-
ra da SCI, Sídia Lima, 
o Processo de Contas 
Consolidado é en-
viado anualmente ao 
Tribunal de Contas 
da União (TCU), após 
a análise do CJF, que 
remete os relatórios 
das outras regiões ao 
órgão controlador. “A Constituição 
Federal, art. 70, § único, estabele-
ce que prestará contas qualquer 

pessoa física ou jurídica, 
pública ou privada, que 
utilize, arrecade, guarde, 
gerencie ou administre 
dinheiros, bens e valores 
públicos ou pelos quais a 
União responda, ou que, 
em nome desta, assuma 
obrigações de natureza 
pecuniária”, informou 
Sídia. A diretora destacou 

que o parecer da SCI, responsável 
pela remessa do processo, foi pela 
regularidade das contas.

O Núcleo de Desenvolvimento 
de Recursos Humanos (NDRH) 
avisa que a Avaliação de De-
sempenho dos servidores para 
fins de aprovação em está-
gio probatório, progressão e 
promoção funcional deverá 
ser efetuada através do pre-
enchimento do formulário do 
Sistema Unificado de Avalia-

ção de Desempenho (SIADES). A 
supervisora assistente do Setor 
de Avaliação de Desempenho 
e Acompanhamento Funcional, 
Soraya Portugal, informa que os 
formulários em branco, manuais 
e orientações de preenchimen-
to estão disponíveis na intranet. 
Para ter acesso aos documentos, 
basta seguir o seguinte cami-

nho: Unidades--> Núcleo de 
Desenvolvimento de Recursos 
Humanos--> Setor de Avaliação 
de Desempenho e Acompanha-
mento Funcional (SADAF)-->, 
SIADES--> Documentos. Mais 
informações com Soraya, pelo 
ramal 9804 ou enviar e-mail  
para o seguinte endereço ele-
trônico: soraya@trf5.jus.br.

A posse da desembargadora 
federal Margarida Cantarelli 
como imortal da Acade-
mia Pernambucana de Le-
tras (APL) será realizada na 
próxima quarta-feira (23), 
às 20h, na sede da Acade-
mia, no bairro das Graças. 
Margarida Cantarelli será 
recebida pelo acadêmico Marco 
Maciel e passará a ocupar a Ca-
deira nº 09, sucedendo o poeta e 
jornalista Francisco Bandeira de 
Melo. Atualmente  a Academia 

A UnB reúne, hoje e amanhã, 
representantes dos três poderes 
e professores de universidades 
do país para integrarem mesas 
no seminário “Um Novo Código 
Penal – As Propostas do Legisla-
tivo”. O objetivo do evento é dis-
cutir os trabalhos das comissões 
instaladas na Câmara dos Depu-
tados e no Senado que atuam 
em prol da reforma da legislação 
penal brasileira. 

O portal do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) na internet estará 
fora do ar hoje à noite, das 20h às 
20h30. Segundo informações do 
CNJ, a suspensão temporária dos 
serviços será necessária para pos-
sibilitar a migração da nova identi-
dade visual do site. Saiba mais no 
site do CNJ: www.cnj.jus.br.

Pernambucana de Letras é 
presidida pela antropóloga e 
escritora Fátima Quintas (Ca-
deira nº 31), empossada em 
26 de janeiro de 2012.

Dia da Língua Nacional


