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PJe: TRF5 promove capacitação para 
servidores 

Lançada Revista Justiça e Educação do CJF

Exposição no TRF5 
retrata o homem 
do campo 

Mais de 50% dos servidores do TRF5 foram 
capacitados em 2012

o ano passado, a Seção de 
Aperfeiçoamento do Núcleo 

de Desenvolvimento de Recur-
sos Humanos (NDRH) do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região – 
TRF5 qualificou 369 servidores, 
ou seja, 53% do total de funcio-
nários da instituição. De acordo 
com o NDRH, foram ministradas 
942 horas de aula. Entre os setores 
que foram capacitados, estão os 
de engenharia, licitação e contra-
tação de obras, controle interno e 
assessoria da Presidência, áreas de 
tecnologia da informação, pessoal, 
orçamento e comunicação social. 
Também foram realizadas capa-
citações dos gestores das áreas 
de planejamento e das Turmas 
Recursais do TRF5 e das Seções 
Judiciárias. A Seção de Aperfeiçoa-
mento do NDRH elabora seu pla-
nejamento de acordo com o Plano 
Nacional de Capacitação (PNC) do 
Conselho da Justiça Federal (CJF), 
além de ter como base os dados 
coletados a partir das pesquisas 
realizadas junto às diversas áreas 
que compõem o TRF5. 

EaD - De acordo com 
a diretora do NDRH, 
Nathiene Alencar, com 
o intuito de viabilizar a 
capacitação dos servi-
dores das Seções Ju-
diciárias e Subseções, 
foi dada uma atenção 
especial à Educação a Distância. 
“Foram capacitados 391 servidores 
na 5ª Região. O objetivo foi formar 
tutores, para que os mesmos pu-
dessem fazer parte de um banco 
de pessoas habilitadas a ministrar 

os cursos na modalidade a dis-
tância. Caso algum servidor tenha 
sugestões ou comentários, podem 
encaminhar para o e-mail ndrh-
-treinamento@trf5.jus.br”, desta-
cou a diretora do NDRH. 

Estão abertas as inscri-
ções para duas turmas 
de Processo Judicial 
eletrônico (Pje). O curso 
acontecerá nos dias 2 
e 8 de abril e será destinado aos 
servidores lotados nos gabinetes 
da Presidência, Vice-presidência 
e Corregedoria. No dia 15/4, os 
participantes farão um módulo 
prático. As turmas serão realiza-

das na Sala 3 
da ESMAFE, no 
horário das 13h 
às 18h. Foram 
destinadas 16 

vagas para cada turma. Os inte-
ressados devem acessar www.in-
tranet.trf5.gov.br/eventosintranet. 
Outras informações no e-mail: 
ndrh-treinamento@trf5.jus.br ou 
pelo telefone: 3425-9815.

Foi lançada ontem a revista ele-
trônica Justiça e Educação, pro-
duzida pelo Centro de Estudos 
Judiciários (CEJ) do Conselho da 
Justiça Federal (CJF), durante a 
abertura do seminário “Deman-
das Repetitivas na Justiça Federal: 
Possíveis Soluções Processuais 
e Gerenciais”, no auditório do 
CJF. A revista tem periodicidade 

O hall do Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região – TRF5 recebe, na 
segunda-feira (4/03), a exposição 
do artista plástico Geraldo Simão. 
Essa é a terceira oportunidade que 
Simão – como ele assina as telas 
-  tem para mostrar seus trabalhos, 
que retra-
ta, princi-
palmente, 
o homem 
do campo. 
O artista 
utiliza-se 
das técni-
cas óleo 
e acrílica 
sobre tela 
para im-
primir seu colorido alegre às telas, 
como a do caboclo de lança, que 
será possível admirar nesta exposi-
ção. As obras ficarão expostas até 
o dia 15 de março.

semestral e é desenvolvida em 
parceria com o Conselho das 
Escolas de Magistratura Federal 
(Cemaf), com o objetivo de deba-
ter temas referentes a atuação e 
formação dos magistrados fede-
rais das cinco regiões. Os interes-
sados podem ler a revista através 
do portal do Conselho da Justiça 
Federal (www.cjf.jus.br).


