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Aniversariantes

QUARTA

A Inspeção ordinária anual na Paraíba e 
em Alagoas

Estágio na JFAL

Pesquisa avaliará clima organizacional 

Quarta Turma do TRF5 presta homenagem ao procurador da República Luciano Maia
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Dia de Santo Antônio
Dia do Turista

maneira mais eficaz de se 
conhecer a percepção dos 
atores organizacionais sobre 

a instituição onde trabalham é por 
meio de pesquisa de clima organi-
zacional. Este ano,  a Pesquisa de 
Clima Organizacional da Justiça Fe-
deral para Magistrados e Servido-
res será realizada online, em nível 
nacional, de 18 a 29 deste mês. De 
acordo com o Comitê de Pesquisas 
da 5ª Região, entre os benefícios 
da pesquisa está a possibilidade 
de  permitir a análise do ambiente 
interno, por meio da apuração das 
percepções, expectativas e aspira-
ções de magistrados e servidores. 
Benefícios - “Pretendemos dispo-

nibilizar, com apoio da Subsecre-
taria de Tecnologia da Informação, 
um link de acesso aos formulários 
das pesquisas na intranet do Tri-
bunal, bem como enviar através 
de e-mail, com suporte da área de 
Comunicação, o link que conduzirá 
às questões a serem respondidas”, 
informou um dos integrantes do 
Comitê, Luiz Carlos Targino. Ele dis-
se ainda que a pesquisa de clima 
visa subsidiar o acompanhamento 
do alcance dos objetivos dos Pla-
nejamentos Estratégicos do Poder 
Judiciário e da Justiça Federal. “A 
pesquisa possibilita que a insti-
tuição avalie seu momento atual 
e planeje ações, em um processo 

de melhoria 
contínua, 
portanto, é 
fundamen-
tal que ma-
gistrados e 
servidores 
participem. 
O resultado 
possibilitará, 
inclusive, que 
cada tribu-
nal e o Conselho da Justiça Federal 
implementem ações de manuten-
ção e melhoria do clima da organi-
zação, com vistas a elevar os índi-
ces de satisfação e motivação dos 
servidores”, concluiu.

A Quarta Turma do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região 
- TRF5 - composta pelos de-
sembargadores Edilson Nobre 
(Presidente), Lázaro Guimarães 
e Margarida Cantarelli (em fé-
rias, sendo substituída pelo 
juiz federal Ivan Lira) - prestou 
uma homenagem ao Procura-
dor Regional da República da 

5ª Região, Luciano Maia, durante  
sua última sessão no TRF5, reali-
zada ontem (12/06). O procurador 
foi promovido por merecimen-
to ao cargo de Subprocurador-
-Geral da República. A sessão foi 
acompanhada também pelos seus 
alunos do curso de Direito da 
Universidade Federal da Paraíba, 
que aproveitaram também para 

conhecer 
o Tribunal. 
Luciano 
Maia foi o 
primeiro 
diretor-geral 
desta Corte 
e assessor 
da Presidên-
cia. 

Até a próxima sexta-feira 
(15/06), a Justiça Federal na 
Paraíba (JFPB) realiza a Inspeção 
Judicial deste ano na Subseção 
Judiciária de Guarabira. As vis-
torias na JFPB foram iniciadas 
no mês passado pelas varas da 
capital e das Subseções Judiciá-
rias de Campina Grande, Sousa 
e Monteiro.
Alagoas- A Justiça Federal em 
Alagoas (JFAL) também realiza, 
até a sexta-feira, a inspeção or-

dinária anual em todas as varas 
federais da Seção Judiciária. Os 
trabalhos serão desenvolvidos 
pelos próprios juízes federais 
nas varas em que atuam. Nesse 
período, tanto em Guarabira 
como na Justiça Federal em 
Alagoas, o atendimento às par-
tes, os prazos processuais e as 
audiências estarão suspensos,  
mas não haverá interrupção no 
Setor de Distribuição dos pro-
cessos.

Estudantes do curso de Direito po-
derão se inscrever, no período de 
18/06 a 2/07, no processo seletivo 
para contratação de estagiários 
na Justiça Federal em Alagoas. 
As vagas são para a sede da Se-
ção Judiciária de Alagoas (varas e 
Juizado Especial Federal) e para as 
subseções judiciárias de Arapiraca, 
União dos Palmares e Santana de 
Ipanema. Mais informações no site 
da JFAL: www.jfal.jus.br


