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QUINTA

A

Meio Ambiente

Um litro de óleo polui cerca de 10 
mil litros de água limpa. Faça a 
sua parte: não despeje o resíduo 

no ralo da pia da cozinha.

Aniversariantes
Helder Felipe Oliveira Correia
Subsecretaria de Recursos
Ana Patrícia Lemos C. de Souza
Digitalização

TRF5 promove curso de aperfeiçoamento 
de agentes de segurança

Revista Argumento é finalista no XI Prêmio 
Nacional de Comunicação e Justiça

Alunos da Faculdade Metropolitana 
visitam o TRF5

Encontro Nacional dos Dirigentes de 
Recursos Humanos da Justiça Federal

Sistema facilita  
pesquisa de  
enunciados

Seção de Treinamento do 
Núcleo de Desenvolvi-

mento de Recursos Humanos 
(NDRH) do TRF5 promoverá 
neste mês de outubro, o curso 
“Aperfeiçoamento de Agen-
tes de Segurança do TRF5”. O 
treinamento é realizado anual-
mente e visa à reciclagem dos 
servidores ocupantes do cargo 
efetivo de Técnico Judiciário – Área 
Administrativa – Especialidade em 
Segurança e Transporte, prevista 
no Plano de Capacitação do exer-
cício de 2013. De acordo com o 

NDRH, a capacitação foi ampliada 
para atender a todos os servidores 
que atuam na área, visando me-
lhorar as práticas da prestação dos 
serviços nas áreas de segurança e 

transporte deste Tribunal. 
Módulos - Serão capacitados 50 
agentes que exercem suas ativi-
dades na Segurança, Transporte 
e Gabinetes, divididos em duas 
turmas. A primeira está agenda-
da para o período de 14 a 16 de 
outubro, e a segunda, de 21 a 
23/10. Ambas terão aulas minis-
tradas das 8h às 18h, na Escola 

da Magistratura Federal – Esmafe. 
O curso é composto por três mó-
dulos: “Primeiros Socorros”, “Imo-
bilizações Táticas” e “Uso Progra-
mado da Força”. 

O Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5, através da 
Divisão de Comunicação Social, 
é finalista do XI Prêmio Nacional 
de Comunicação e Justiça, na 
categoria Revista, com a Argu-
mento. A cerimônia de premia-
ção será realizada na sexta-feira, 

dia 11, durante o encerramento 
do Congresso Brasileiro de asses-
sores de Comunicação da Justiça 
(Conbrascom2013), que acontece 
em São Paulo. Esta é a segunda 
vez que o TRF5 fica entre os fina-
listas do Prêmio. No ano passado, 
o jornal mural TRF Hoje e o TRF na 

Tela conquistaram a segunda e a 
terceira colocações, nas catego-
rias Jornal e Inovação, respecti-
vamente.

O diretor da Subsecretaria de 
Pessoal, Onaldo Mangueira, e a 
diretora do Núcleo de Desen-
volvimento de Recursos Huma-
nos (NDRH), Soraya Portugal, 
representam o TRF5, nos dias 
7 e 8/10, no Encontro Nacional 
dos Dirigentes de Recursos Hu-
manos da Justiça Federal, em 
Brasília (DF). Na pauta, temas 
como previsão, operacionaliza-

ção e definição de atribuições 
da Fundação de Previdência 
Complementar do Servidor Pú-
blico Federal do Poder Judiciário 
(FUNPRESP-JUD) e a Resolução 
nº 212/99, que regulamenta as 
atribuições dos cargos e os re-
quisitos de formação especiali-
zada e experiência profissional a 
serem preenchidos para ingresso 
nas carreiras.

O Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região - TRF5 recebeu, 
ontem, estudantes do curso 
de Direito da Faculdade Me-
tropolitana. Acompanhados 
pelo professor de Processo 
Civil, Danilo Mergulhão, os 
11 alunos visitaram as salas das 
Turmas, o Pleno e o Gabinete da 

Presidência, onde conheceram um 
pouco da história desta Corte.

O Conselho da Justiça Federal (CJF) 
desenvolveu um sistema de con-
sulta para pesquisar enunciados 
de todas as edições das Jornadas 
promovidas pelo Centro de Estudos 
Judiciários. A iniciativa do Centro de 
Estudos Judiciários (CEJ) do CJF visa 
a facilitar o acesso a 586 enuncia-
dos, que servem como orientação 
doutrinária para interpretação da lei. 
O sistema de consulta está disponí-
vel no link www.cjf.jus.br/enunciados.


