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JFCE inova em mutirão de conciliações

Caixa seleciona 
estagiários 

Site da Asserjufe - PE

Diretores discutem melhorias nos projetos 

Fábio Augusto Sampaio de Oliveira
Gab. Des. Federal Manoel Erhardt
Alberto Pinto Lopes
Gab. Des. Federal Edílson Nobre 
Josias Fernandes de Oliveira
Gab. Des. Federal Marcelo Navarro
José Luiz Gonçalves dos Santos
Transporte

Sábado, dia 4 de maio

Juíza Federal  
Flávia Tavares Dantas

SJPE
Andréa Maria de Cerqueira Vieira
Divisão da 1ª Turma

Domingo, dia 5 de maio
Maria de Lourdes Gordilho Cansanção
Gab. Des. Federal Geraldo Apoliano
Adecilda Maria Tenório
SOSERVI

Dia Mundial da Liberdade de Imprensa

diretor-geral do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região 
- TRF5, João Botelho Falcão, 

reuniu, na tarde de ontem, os dire-
tores da Secretaria Administrativa 
(SA), Sorária Caio, da Secretaria 
Judiciária, Telma Motta, da Subse-
cretaria de Infraestrutura e Admi-
nistração Predial, Vladislave Leite, 
da Subsecretaria de Orçamento e 
Finanças e Contabilidade (SOFC), 
Sebastião Campelo, da Subsecre-
taria de Tecnologia da Informação 
(STI), Fernanda Montenegro, Sub-
secretaria de Material e Patrimô-
nio, Severino Félix, Subsecretaria 
de Apoio Especial, Clovis Marques 
Pereira, e do Núcleo de Desenvol-
vimento Institucional, Luiz Targino. 
Na pauta, a definição das priorida-
des dos projetos estratégicos do 
TRF5, a fim de que sejam melhor 
adequados aos recursos do Tri-
bunal. “Vamos elaborar o planeja-
mento estratégico em consonân-
cia com o orçamento do Tribunal”, 
adiantou o diretor-geral.
Contratos - Um pouco antes, os 
diretores da SA, SOFC, STI, do 
Núcleo de Licitações e Contratos 
(SA), e do Núcleo de Finanças e 

A Caixa Econômica Federal está 
selecionando estagiários do 
curso de Direito, regularmente 
matriculados entre o 5º e o 8º 
período. As inscrições serão 
realizadas através de preenchi-
mento de formulário de inscri-
ção e entrega do Curriculum 
Vitae, com foto 3x4, indicação 
do horário disponível para o 
estágio, e-mail e telefones, nú-
mero de inscrição na OAB (se 
possuir), previsão de conclusão 
do curso e 1 kg de alimento 
não perecível. As inscrições 
podem ser feitas até a próxima 
segunda-feira (6/05), na Rua 
Frei Matias Tevis, 285, Empresa-
rial Graham Bell, Ilha do Leite.

A Asserjufe-PE está convidando os 
associados a visitarem sua pági-
na na internet (www.asserjufepe.
com.br). Lá, os servidores vão 
poder conferir a galeria de fotos 
dos eventos, além da relação dos 

convênios com diversos estabele-
cimentos comerciais, que incluem 
supermercados, restaurantes, far-
mácias, lojas, postos de gasolina, 
entre outras opções. Informações 
com Cristiane, pelo ramal 9581.

Execução Orçamen-
tária (SOFC), além 
dos supervisores 
da Seção de Siste-
mas Administrati-
vos (STI), também 
se reuniram para 
avaliar alternativas 
para a evolução na 
área de orçamento 
e contratos, visando 
a encontrar solu-
ções e melhorias no atual Sistema 
de Contratos do TRF5. De acordo 
com a diretora da SA, Sorária Caio, 
durante o encontro ficou definido 
que o os setores envolvidos com o 

A Justiça Federal no Ceará e a 
Advocacia-Geral da União re-
alizaram, na semana passada, 
um mutirão de conciliações 
envolvendo 250 processos que 
tramitam nas Turmas Recursais 
da JFCE. As ações trataram de 
Gratificações de Desempenho do 
Plano Geral de Cargos do Poder 
Executivo (GDPGPE) de servido-

res públicos inativos e pensionis-
tas. Com a coordenação do juiz 
federal coordenador dos mutirões 
de conciliação da JFCE, Dartanhan 
Rocha, o percentual de acordo foi 
superior a 88%. O estado do Ceará 
foi o segundo no Brasil e o primei-
ro na 5ª Região a implantar essa 
inovação nos mutirões, que aten-
de as pessoas simultaneamente, 

sem mesas de negociações 
individualizadas. O evento 
contou com a participação 
do procurador-chefe da 
Advocacia Geral da União, 
Marcelo Eugênio Feitosa, e 
do Coordenador dos Juiza-
dos Especiais da Procura-
doria da União, André Luiz 
Vieira de Moraes.

Sistema de Contratos irá trabalhar 
em conjunto com a STI. Já com re-
lação aos contratos, ficou acertado 
a criação de um banco de informa-
ções para a SOFC.


