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Pré-inscrições para cursos a distância 
encerram sexta-feira

Livros de Karin Khoury estão disponíveis na Biblioteca Treinamento PJe

JFRN cria página 
no Facebook

JFPE divulga resultado de mutirão
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stão abertas até sexta-feira 
(16/08) as pré-inscrições 

para diversos cursos que serão 
oferecidos na modalidade a dis-
tância, através da plataforma EaD 
do Tribunal Regional Federal da 
5ª Região - TRF5. De acordo com 
a Seção de Aperfeiçoamento do 
Núcleo de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos (NDRH), cada 
servidor poderá participar de, no 
máximo, dois cursos simultâneos. 
O período de realização dos cursos 
dependerá da demanda apresen-
tada.  Para fazer a pré-inscrição, o 
interessado deve acessar “Eventos”, 

Já estão disponíveis 
para empréstimo, na 
Biblioteca do Tribu-
nal Regional Federal 
da 5ª Região- TRF5, 
três livros doados 
pelo consultor de 
empresas e palestrante Karin 
Khoury. Os títulos fazem refe-

rência ao relacio-
namento e desa-
fios existentes no 
ambiente de traba-
lho. São eles: “Vire 
a página: Estraté-
gias para Resolver 

Conflitos” (2005), “Com a Corda 
Toda” (2002) e “Liderança: Uma 

Questão de Atitude”(2009). 
Atualmente, Karin ministra o 
curso de Desenvolvimento 
Gerencial para servidores com 
cargos de liderança no TRF5. A 
biblioteca é de livre acesso, o 
funcionamento é das 9h às 18h, 
no 1º andar do Edifício Ministro 
Djaci Falcão.

na página do TRF5 (www.
trf5.jus.br), ou “Ver Calendá-
rio de Eventos”, na Intranet”: 
www.intranet.trf5.jus.br. 
Cursos – Estão sendo ofe-
recidos os seguintes cursos: 
Teoria e Prática de Docên-
cia Online (35 horas/aula), 
Atualização em Gramática 
da Língua Portuguesa (30 horas/
aula), Introdução ao Direito Cons-
titucional (30 horas/aula), Ética (20 
horas/aula), Atendimento ao Públi-
co (20 horas), Gestão de Processos 
aplicada ao Judiciário (30 horas/
aula), Desenvolvimento de Com-

petências Gerenciais  (30 horas/
aula) e Introdução a EaD (20 ho-
ras/aula). De acordo com o NDRH, 
entre 2012 e 2013, foram capacita-
dos, por meio da plataforma EaD, 
586 servidores e magistrados da 
5ª Região.

O Núcleo de De-
senvolvimento de 
Recursos Humanos 
(NDRH) do TRF5 
informa que ainda 
estão abertas as ins-
crições para o trei-
namento PJe, destinado a servi-
dores das Secretarias das Turmas 
e do Pleno do Tribunal. A capaci-

O Juizado Especial 
Federal da 18ª Vara 
da SJPE realizou, nos 
dias 8 e 9 de agosto, 
na sede da Subseção 
Judiciária de Serra Ta-
lhada, um mutirão de 
audiência. Foram rea-
lizadas 338 audiências, 
sendo firmados 90 acordos, o 
que equivale a um percentual de 
26,63% das demandas em pau-
ta para o mutirão.  Os trabalhos 
foram presididos pelo titular da 
18ª Vara, juiz federal Paulo Ro-
berto Parca de Pinho, e contou 

A Justiça Federal no Rio Grande do 
Norte (JFRN) avisa que lançou mais 
um canal de comunicação com a 
sociedade. A página www.facebook.
com/justiçafederalnorn já está à dis-
posição dos internautas que bus-
cam informações e notícias sobre a 
seção judiciária potiguar. Com mais 
de quatro mil seguidores, o Twitter 
foi a primeira rede social utilizada 
pela instituição.

com a participação dos magis-
trados Tiago Antunes de Aguiar, 
Polyana Falcão Brito, Thalynni 
Passos, Marcos Antonio Maciel 
Saraiva, João Pereira de Andra-
de Filho, Tarcísio Corrêa Monte e 
Marcos Frattezi Gonçalves.

tação será realizada 
amanhã (15/08), das 
13h às 18h, na Sala 3 
da Escola da Magis-
tratura Federal da 5ª 
Região (Esmafe5). As 
inscrições, para as 25 

vagas existentes, podem ser feitas 
pela intranet. Informações pelo 
telefone 3425-9818.


