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TERÇA

Permuta

O
Aniversariantes

Thamires Natália Silva de Lima
Subsec. de Orçamento e Finanças
Felipe Ferreira do Nascimento
Malote

Integrantes do CTO Regional se reúnem 
no TRF5

Amazonas
O técnico judiciário Ricardo Mi-

guel Andrade, do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região (TRF1), lotado 
na Subseção Judiciária de Tefé/AM, 

deseja permutar com servidor (a) 
do TRF5 ou das seções e subseções 
judiciárias da 5ª Região. Interessa-
dos devem entrar em contato pelo 

e-mail ricardo.andrade@trf1.jus.br.
Acre

A técnica judiciária Ana Cláudia de 
Lima, do Tribunal Regional Fede-

ral da 1ª Região (TRF1), lotada 
para fins de SINAR 2013 em Rio 

Branco/AC, deseja permutar com 
servidor (a) do TRF5 ou das seções 

e subseções judiciárias da 5ª Re-
gião. Interessados devem entrar 

em contato pelo e-mail anaclaudia.
lima@trf1.jus.br ou pelos telefones 

(68) 32142000 – 3214200 e (81) 
99012555 (TIM).

Esmafe/SE realiza curso sobre gestão nos JEFs e TRs 

Tutores de cursos 
a distância

Asserjufe promove festa para comemorar 
o Dia das Crianças

Comitê Técnico de Obras da 
5ª Região (CTO Regional) 

promoveu, ontem, no Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região – 
TRF5, sua primeira reunião após a 
nomeação dos representantes do 
CTO Regional. Na pauta, assuntos 
como o modelo de Relatório de 
Acompanhamento e Medição do 
TRF5, o cronograma para elabo-
ração do Plano de Obras para o 
exercício 2015, a adequação dos 
prédios da Justiça Federal aos re-
quisitos de acessibilidade, o aces-
so ao Cadastro de Obras da Justiça 
Federal – CADJUS e a apresenta-
ção da pesquisa do IPEA sobre os 
Juizados Especiais Federais.
Licitação - Na semana passada, 
os coordenadores do CTO Re-
gional, Ramayano Francisco da 
Silva, Tatiana Rabello Abitbol e 
Pedro Alexandre Matias Bezerra 
estiveram reunidos, por meio de 
videoconferência, com coordena-
dores das outras quatro regiões e 
o CTO Nacional da Justiça Federal. 
Durante a reunião, também foi 
elaborada uma proposta de cor-

reção da Resolu-
ção nº 244/2013, 
do Conselho da 
Justiça Federal 
(CJF), referente à 
contratação de 
projetos e servi-
ços de engenharia 
e arquitetura de 
maior complexidade.  O documen-
to, que será encaminhado ao CJF, 
prevê que o modelo de licitação 
para contratação dos referidos 

serviços será na modalidade con-
corrência, e não o de tomada de 
preços, que vinha sendo utilizado 
anteriormente.

O Núcleo de Sergipe da Escola de 
Magistratura Federal (Esmafe/SE), 
em parceria com a Associação dos 
Juízes Federais da 5ª Região (Re-
jufe), promovem, nos dias 9  e 10 
outubro, no auditório da Justiça 
Federal em Sergipe, na cidade de 
Aracaju, a segunda etapa do curso 
“Juizados Especiais Federais e Tur-
mas Recursais (TRs): organização, 
funcionamento, boas práticas e 
gestão por processos de trabalho” 

e o “I Fórum dos Juizados Especiais 
Federais da 5ª Região- I FOJEF”. Ser-
vidores e magistrados do TRF5 que 
participaram da primeira parte, rea-
lizada nos dias 15 e 16/08, poderão 
acompanhar as palestras através de 
videoconferência. A primeira etapa 
contou com a presença de mais 
de 25 magistrados federais e 11 
advogados da União, que, juntos, 
representaram todos os estados da 
5ª Região. Foram discutidos temas 

relativos ao microssistema espe-
cial federal: estrutura, organização, 
funcionamento e boas práticas 
dos JEFs e das TRs. Já a segunda 
parte do curso irá focar temas 
como a Meta 06 do CNJ/2013 e o 
processo de gestão de rotinas nas 
TRs. O curso será transmitido para 
o TRF5 e para as respectivas se-
ções judiciárias. Mais informações 
podem ser obtidas através do e-
-mail: esmafe@jfse.jus.br.

O Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) está recebendo currículos 
de magistrados e servidores que 
desejem atuar como tutores de 
cursos voltados para capacitação 
de servidores do Poder Judiciário. 
Para se candidatar, os tutores pre-
cisam ser especialistas em um dos 
12 cursos que serão promovidos 
nos meses de novembro e dezem-
bro, além de ter experiência em 
educação a distância. Mais infor-
mações: www.cnj.jus.br.

A Asserjufe promove, no dia 19, no Parque 
de Diversões Mirabilândia, festa em come-
moração ao Dia das Crianças. A entrada será 
franca para associados, cônjuges e filhos com 
até 12 anos, além de descontos especiais 
para as demais faixas etárias e convidados. 
A Asserjufe informa que o ingresso também 
dará direito ao kit lanches. Mais informações 
com Cristiane, pelo ramal 9581.


