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Aniversariantes

SEXTA

O
Gileno Ferreira de Lima
Subsecretaria de Controle Interno
Rodrigo Lins de Lima
Gab. Des. Fed. Francisco Wildo
Renata de Lavor Rodrigues
Setor de Acomp. Estágio Universitário
César Augusto de Lima Silveira
Subsec. de Orçamento e Finanças
Sábado, 23 de fevereiro

Juiz Federal  
Newton Fladstone  
Barbosa de Moura

SJCE
Moacir Mariano da Silva
SOSERVI
Rafael Vieira de Souza
Subsecretaria de Controle Interno
Domingo, 24 de fevereiro
Rosânia Rodrigues Pereira
Subsecretaria do Plenário
Nair Gibson Estima
Gab. Des. Fed. Geraldo Apoliano
Gustavo Aurélio Simões Santos
Subsec. de Tecnologia da Informação
Jeová Miguel Ribeiro
Subsec. de Apoio Especial (Oficina)
Jorge Luiz do Nascimento Moreno
SOSERVI

Francisco Wildo  
visitará ministro do 
STJ, Félix Fischer

Diretora do NDRH é tutora no curso Desenvolvimento de Competências Gerenciais

Geraldo Apoliano participa de reunião da 
Comissão Permanente dos JEFs

Comprovante de matrícula

coordenador 
dos Juizados 

Especiais Federais 
(JEFs) na 5ª Região, 
desembargador 
federal Geraldo Apo-
liano, participa, na 
próxima segunda-
-feira (25/02), da 
primeira reunião do 
ano da Comissão 
Permanente dos JEFs, 
que será realizada no 
Conselho da Justiça 
Federal (CJF), em Brasília, a par-
tir das 14h30. O desembargador 

federal Lázaro 
Guimarães, 
decano desta 
Corte, sucederá 
Geraldo Apolia-
no na coorde-
nação dos JEFs, 
a partir do dia 3 
de abril, quan-
do a nova mesa 
diretora tomará 
posse à frente 
do TRF5.
Pauta - O pri-

meiro ponto da pauta é sobre a 
apresentação de cálculos (liquidez 

da sentença). A procuradora fede-
ral Luysien Silveira será a respon-
sável por abordar os problemas 
relativos à elaboração de cálculos 
pelo INSS. Entre os assuntos em 
discussão, a proposta de proje-
to de lei para alteração da Lei nº 
10.259/2001, que dispõe sobre a 
instituição dos Juizados Especiais 
Cíveis e Criminais no âmbito da 
Justiça Federal. Também serão dis-
cutidas a minuta de projeto de lei 
criando o cargo de perito médico 
federal para atuar nas ações pre-
videnciárias e a estruturação das 
Turmas Recursais (TR).

Nathiene Alencar de Sá, dire-
tora do Núcleo de Desenvolvi-
mento de Recursos Humanos 
(NDRH), será tutora do curso 
a distância “Desenvolvimento 
de Competências Gerenciais”, 
oferecido pela Justiça Federal 
em Alagoas (JFAL), que abor-

dará assuntos como Liderança, 
Comunicação, Trabalho em Equi-
pe, Saúde e Qualidade de Vida no 
Trabalho, Planejamento, Delega-
ção e Gerenciamento do Tempo. 
O curso será ministrado entre os 
dias 4 de março e 12 de abril e é 
destinado, preferencialmente, aos 

servidores da JFAL, em funções e 
cargos comissionados de natureza 
gerencial (FC-05, FC-06 e CJ-03). 
Foram disponibilizadas 30 vagas 
e os interessados devem efetuar 
a inscrição até terça-feira (26/02), 
através do endereço eletrônico 
treinamento@jfal.jus.br. O e-mail 

deverá conter nome completo 
do participante, e-mail, nº do 
CPF, nº do RG e telefones para 
contato. Mais informações, en-
trar em contato com a Seção de 
Treinamento e Desenvolvimento 
em Alagoas, através dos telefo-
nes: (82) 2122.4205/4373/4369.

Os estagiários de nível superior 
devem entregar o comprovante 
de matrícula do primeiro perío-
do de 2013 até o dia 31 de mar-
ço, no Setor de Estágio de Nível 
Superior, localizado na Esmafe5. 
O não fornecimento do compro-
vante, de acordo com o §1º do 

art. 17 da Res. nº28, de 18/08/10, 
possibilita o desligamento do es-
tudante ao Tribunal. O estagiário 
pode dirigir-se ao local entre 9h 
e 18h30. Para os estudantes da 
UFPE, UFRPE e IFPE será comuni-
cado um novo prazo. Mais infor-
mações pelos ramais 9835/9839.

O desembargador federal Francisco 
Wildo, que tomará posse como pre-
sidente do TRF5 no dia 3 de abril, 
será recebido amanhã, no Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), pelo presi-
dente daquela Corte, ministro Félix 

Fischer. O ob-
jetivo da visita 
é fazer a entre-
ga do convite 
da cerimônia 
de posse da 
nova mesa di-
retora do TRF5 
para o biênio 
2013/2015.


