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Reunião define como será a participação 
da 5ª Região no JIJUF’s

Edital de remoção já está disponível no site do CJF

Diretor da Esmafe 
participa de curso 
na Itália

Curso de Atendimento ao Público 
ainda tem vagas

s servidores do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região 

- TRF5, Geraldo Alves e Rachel 
Hopper, participaram, na tarde de 
ontem, de uma videoconferência 
com membros do Comitê Olím-
pico da Justiça Federal no Rio 
Grande do Norte (JFRN), sobre a 
participação da 5ª Região no IV 
Jogos Internos da Justiça Federal 
(JIJUF’s), que será realizado em no-
vembro, em Natal. Entre os pontos 
abordados, estão as modalidades 
esportivas nas quais o TRF5 e as 
seções judiciárias poderão parti-
cipar: tênis de mesa e de quadra, 
vôlei masculino, queimado femi-
nino e futebol society. A previsão 

é de que, a partir do dia 
7 de outubro, os interes-
sados já possam fazer a 
pré-inscrição nos jogos. 
Olimpíadas - As Olimpía-
das da Justiça Federal na 
5ª Região serão realiza-
das no próximo ano, pois 
identificou-se a necessi-
dade de adotar algumas 
medidas para aperfeiçoar o forma-
to da competição. “A intenção não 
é deixar de ter essa atividade tão 
importante. Pretendemos criar um 
projeto que possa ter uma abran-
gência maior, de forma a atender 
melhor as Seções Judiciárias que 
costumam ter poucos participan-

tes”, explicou o diretor do Núcleo 
de Planejamento Estratégico do 
TRF5, Geraldo Alves. Ainda segun-
do ele, tal medida faz parte de um 
plano de ações, em processo de 
elaboração, que visa, entre outros 
objetivos, à melhoria da qualidade 
de vida dos servidores, no qual as 
olimpíadas estão incluídas. 

Já está disponível no portal do 
Conselho da Justiça Federal (CJF) 
o edital do Concurso Nacional 
de Remoção a pedido mediante 
permuta de 2013, entre servido-
res do CJF e da Justiça Federal de 

1º e 2º graus.  O edital, o formu-
lário de requerimento de inscrição 
e a relação dos órgãos da Justiça 
Federal para os quais deverão ser 
enviados os requerimentos estão 
disponíveis no site do CJF (www.

cjf.jus.br). De acor-
do com o CJF, o 
requerimento de 
inscrição deve ser encami-
nhado ao dirigente máximo 
do órgão ao qual o cargo 

efetivo do candidato 
estiver vinculado, ou seja, 

presidentes, em caso de 
TRF, ou diretor do foro, 

caso o servidor pertença à 
Seção ou Subseção Judiciá-

O Núcleo de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos do TRF5 infor-
ma que ainda há vagas para o cur-
so de Atendimento ao Público, na 
modalidade a distância, que será 
realizado no período de 2 a 25 de 
outubro. Os interessados devem 

O diretor da Escola de Magistra-
tura Federal do TRF5 (Esmafe), 
desembargador federal Marcelo 
Navarro, participará, a convite da 
Escola Judicial de Pernambuco, do 
3º Programa de Aperfeiçoamento 
Judicial – Direitos Humanos - Sis-
tema Correcional e Penitenciário- 
UNICRI- Unidad Nations Interre-
gional Crime and Justice Research, 
que será realizado no Campus da 
Universidade de Turim, no norte 
da Itália. O evento visa ao aperfei-
çoamento profissional de servido-
res, magistrados e operadores do 
direito. No total, o curso contará 
com 40 horas-aula, ministradas 
entre os dias 14 e 18 de outubro.

enviar email para ead@trf5.jus.br, 
informando nome, CPF e e-mail de 
cadastramento. Com carga-horária 
de 20h, a capacitação é destinada 
a servidores do TRF5 e das seções 
judiciárias. Mais informações pelo 
telefone: 3425-9800.

ria. Em 2012, 136 servidores de 
todo o Brasil conseguiram uma 
nova lotação. A data provável de 
publicação do resultado final do 
Concurso é o dia 26 de novem-
bro de 2013.


