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Núcleo de Assistência à Saúde 
em novas instalações

Advogados participam de treinamento sobre PJe

Sessão do Conselho 
de Administração  
é adiada

Esmafe/SE realiza curso de  
aperfeiçoamento de magistrados

Enfam oferece curso sobre práticas 
notariais e cartorárias

Aniversariantes
Dalvanira Fidelis Nunes
Diretoria Geral
Regina Célia W. de Moraes Guerra
Gab. Des. Fed. Fernando Braga
Lena Auto Faeirstein
Gab. Des. Fed. Luiz Alberto
Carlos Eduardo Barros Bradley
Gab. Des. Fed. Fernando Braga

oi concluída, ontem, a 
mudança do Núcleo de 

Assistência à Saúde (NAS) 
para o térreo da ampliação 
do Tribunal. De acordo com 
a dermatologista, Fabiana 
Kovacs, hoje serão realiza-
dos os últimos ajustes para 
que amanhã o atendimen-
to médico volte ao normal. 
Quanto aos atendimentos 
odontológicos, em virtude 
da instalação de equipamentos, a 
previsão é de que sejam retoma-
dos na próxima semana. Fabiana 

Kovacs explica que as novas ins-
talações, além de estarem mais 
próximas do servidor, oferecem 
mais comodidade e são moder-

nas e claras (iluminadas). O novo 
espaço conta com recepção, qua-
tro consultórios médicos, sala de 
reunião e Junta Médica, quatro 
consultórios odontológicos, três 
salas de enfermagens, e apoio 
administrativo.

A Secretaria Judiciária, a Subsecre-
taria de Tecnologia da Informação 
(STI) e o Núcleo de Desenvol-
vimento de Recursos Humanos 
(NDRH) do TRF5 realizaram, on-
tem, mais um treinamento sobre a 
aplicabilidade do Processo Judicial 
Eletrônico (PJe), voltado para ad-
vogados. O mesmo treinamento 
será realizado nos dias 5 e 19 de 
agosto. O TRF5 promove, tam-

bém, nos dias 8 e 15/08, treinamen-
tos para os servidores da Secretaria 
Judiciária (Turma e Pleno) e nos dias 
13, 20 e 27/08, para servidores dos 
gabinetes dos desembargadores. 
A capacitação tem como  objetivo 
atualizar e divulgar o sistema do 
Processo Judicial Eletrônico (PJe), 
incentivando seu uso pelos profis-
sionais do Direito.  O NDRH infor-
ma que os interessados podem se 

A Diretoria Geral (DG) informa que 
a sessão do Conselho de Adminis-
tração, marcada para esta quarta-
-feira (24), será adiada para o dia 
31 de julho, atendendo, desta 
forma, ao calendário previsto para 
as sessões do referido Órgão.

A Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados 
– Ministro Sálvio de Figueiredo 
(Enfam) está com inscrições aber-
tas para o curso à distância “O Juiz 
e o Serviço Extrajudicial”. São ofe-
recidas 210 vagas para qualifica-
ção de magistrados federais e es-
taduais, dividida em duas turmas, 
com duração de seis semanas (60 

horas/aula). A inscrição pode ser 
feita, até o dia 9 de agosto, pelo 
site http://www.enfam.jus.br/pre-
-inscricoes-para-o-i-curso-o-juiz-
-e-o-servico-extrajudicial/. O Cur-
so tem por finalidade promover 
o atualização de conhecimentos 
acerca das práticas notariais e 
cartorárias exercidas em comarcas 
e cortes de todo o país.

O núcleo sergi-
pano da Escola 
de Magistratura 
Federal da 5ª 
Região (Esmafe) 
promove, nos 
dias 15 e 16/08, 
o curso “Juiza-
dos Especiais Federais e Turmas 
Recursais: organização, funcio-
namento, boas práticas e gestão 
por processos de trabalho” e o “I 
Fórum dos Juizados Especiais da 
5ª Região – I FOJEF5”. A iniciativa 

tem o objetivo 
de atualizar 
os magistra-
dos sobre  
questões que 
envolvem a 
jurisprudência 
nos JEFs e nas 

Turmas Recursais Federais da 5ª 
Região. Os eventos acontecem,  
das 9h às 19h, no Hotel Radis-
son, em Aracaju. O edital com a 
programação completa pode ser 
conferido pelo www.jfse.jus.br.

inscrever através do site do TRF5, 
(www.trf5.jus.br), na opção Eventos.


