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NDRH promove palestras preparatórias 
para a aposentadoria

Inscrição para seleção de estagiários 
termina amanhã

JFPB lança a 8ª edição da revista 
Parahyba Judiciária 

Confraternização da Asserjufe

Palestra aborda cuidados com a 
navegação na internet

Dia Nacional da Consciência Negra

Núcleo de Desenvolvimen-
to de Recursos Humanos 
(NDRH), em parceria com 

o Tribunal Regional do Trabalho 
da 6ª Região, promove, nos dias 
26, 27 e 28/11, diversas palestras 
voltadas para a preparação da 
aposentadoria. As palestras serão 
realizadas no auditório da Escola 
de Magistratura Federal da 5ª Re-
gião – Esmafe5, pela manhã. São 
duas palestras por dia, a primeira 

começa às 8h, e a segunda, 
às 10h20, cada uma com duas 
horas de duração. 
Temas - Durante os encontros, 
profissionais das áreas de saú-
de, investimento e empreende-
dorismo vão aprofundar temas 
como “Aposentadoria: que 
bicho é esse?”; “Aspectos legais da 
aposentadoria”; “Aposentadoria e 
saúde”; “Sexualidade na maturida-
de”; “Aposentadoria e empreende-

dorismo” e “Finanças pessoais”. As 
inscrições estão abertas e devem 
ser feitas através do e-mail: ndrh-
-treinamento@trf5.jus.br. Mais 
informações pelo ramal 9818.

Amanhã, às 14h, na sala das Tur-
mas Norte, quem perdeu a pa-
lestra sobre Segurança da Infor-
mação terá mais uma chance de 
conferir as dicas que o supervisor 
da Seção de Gestão da Seguran-
ça da Informação/Subsecretaria 
de Tecnologia da Informação do 
TRF5, Wagner Menezes, passou 
para os presentes à palestra da 
última quarta-feira (14/11). O 
evento é aberto aos interessados 
no tema e faz parte da programa-

ção do “Seminário de Atualização 
em Segurança Institucional”, que 
o Núcleo de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos (NDRH) vem 
realizando desde julho passado.  
Na palestra anterior, Wagner Me-
nezes alertou sobre os riscos da 
exposição na internet, principal-
mente com postagens de informa-
ções nas redes sociais, a exemplo 
da divulgação sobre onde o inter-
nauta se encontra, como o famoso 
check-in em restaurantes.

Encerra-se amanhã o prazo para 
inscrição no 5º Processo Seletivo 
para o provimento de vagas do 
quadro de estagiários de nível 
superior e formação de cadastro 
de reserva para a sede do TRF5. 
As inscrições serão realizadas 
exclusivamente pela internet, 
através do site: www.sustente.org.
br, onde serão encontradas mais 
informações como data, horário 

e local das provas. O concurso 
destina-se a estudantes dos cur-
sos de Administração, Arquite-
tura, Biblioteconomia, Ciências 
Contábeis, Ciência da Compu-
tação/Correlatos, Comunicação 
Social (Jornalismo), Direito, Enge-
nharia Civil, Engenharia Elétrica, 
Publicidade ou Design Gráfico, 
Relações Públicas, Serviço Social 
e Webdesign.

Amanhã (21/11), a Justiça Fe-
deral na Paraíba (JFPB) lança a 
8ª edição da revista Parahyba 
Judiciária. A publicação reúne 
artigos jurídicos e sentenças 
de juízes federais no Estado. 
O lançamento será às 19h, no 
auditório da sede da Seção 
Judiciária da Paraíba (SJPB), 
onde acontecerá a palestra 
“Improbidade Administrati-
va: aspectos controvertidos”, 

ministrada pelos juízes federais 
Bianor Arruda Neto e Rogério 
Gonçalves de Abreu.

Os associados da Asso-
ciação dos Servidores 
da Justiça Federal (As-
serjufe) que quiserem 
participar da festa de 
confraternização, orga-
nizada pela associação, 
têm até o dia 10/12 
para efetuarem suas 
inscrições. Este ano, 
a festa acontecerá no 

dia 14, às 22h, na Blue 
Angel Recepções, no 
Benfica, com entrada 
franca para associa-
dos, com direito a um 
acompanhante. A ani-
mação ficará por conta 
da Orquestra Universal 
e DJ. Informações com 
Cristiane, pelo ramal 
9581.


