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Aniversariantes

NDRH promove reunião com aprendizes

Boa governança para boas contratações em TI é tema de palestra 

Seleção de estágio 
na JFPE

NAS promove ação nesta quinta

Resultado da seleção 
de estagiários na SJPB

Camilla Bernardo Siqueira
Divisão de Protocolo
Cristina Ferreira da Silva
SOSERVI
José Robson dos Santos
SOSERVI

s estagiários de nível mé-
dio do Tribunal Regional 

Federal da 5º Região - TRF5, 
integrantes do programa Me-
nor Aprendiz, tiveram, ontem, 
uma tarde diferente: participa-
ram de uma reunião socioedu-
cativa, no auditório da Escola 
de Magistratura Federal da 5ª 
Região (Esmafe), que também 
promoveu a integração entre 
os participantes do programa. 
A primeira parte do encontro foi 
marcada por uma conversa em tom 
de avaliação, na qual foram feitos 
elogios e críticas, que visam apri-
morar ainda mais a postura profis-
sional dos estagiários. Em seguida, 
os psicólogos Aurely Rodrigues 
e Edvan José da Silva, ambos do 
Centro de Referência Especializado 

de Assistência Social (Creas), minis-
traram uma palestra sobre os riscos 
do uso de drogas na adolescência.
Estágio - Criado em 1997, o pro-
grama de estágio para estudantes 
do Ensino Médio do TRF5 já bene-
ficiou cerca de 1.000 jovens. Atual-
mente, 96 adolescentes, estudantes 
de escolas públicas estaduais e mu-
nicipais, se dividem em 52 setores 

do Tribunal.  “Queremos ofere-
cer uma experiência profissio-
nal a esses meninos e meninas, 
para que, quando eles forem 
procurar um emprego, possam 
competir de igual para igual no 
mercado de trabalho”, reforçou 
a coordenadora do programa, 
Sônia Paes. Kelly Souza, 17, diz 
que o programa é muito pro-
veitoso. “Aqui temos a oportu-
nidade de aprender o conceito 

de disciplina no ambiente de tra-
balho”. Para Jonathan Carneiro, 17, 
há 1 ano e 7 meses no programa, 
esta é uma fase da vida que ele 
não pretende esquecer. “O conhe-
cimento é a base de tudo, e acredi-
to que essa é uma das coisas mais 
valiosas que eu vou levar daqui”, 
ressaltou.

O TRF5 e as seções judiciárias 
vinculadas participam, por vi-
deoconferência, da palestra 
motivacional: Boa governança 
para boas contratações em TI, 
que acontece no dia 4/11,às 15h 
(horário de Brasília).  Promovido 

pelo Centro de Estudos Judiciários 
do Conselho da Justiça Federal 
(CJF), o evento será realizado de 
forma presencial no auditório do 
CJF e é destinado a servidores do 
Conselho, dos tribunais regionais 
federais das cinco regiões, tribu-

nais superiores, do Tribunal de 
Contas da União e do Ministério 
do Planejamento Orçamento e 
Gestão, envolvidos com as ativida-
des de contratação de serviços e 
produtos de Tecnologia da Infor-
mação. Os interessados terão até 

hoje (30/10) para se inscrever, por 
meio do portal do CJF: www.cjf.
jus.br. A palestra tem como obje-
tivo promover a conscientização 
da importância do planejamento 
de contratações que espelhem o 
Plano Estratégico de Tecnologia da 

Informação (PETI) e o Plano Di-
retor de Tecnologia da Informa-
ção (PDTI), bem como divulgar 
a relevância do trabalho multi-
disciplinar do planejamento dos 
bens e produtos de TI que serão 
adquiridos.

O Núcleo de Assistência à Saúde 
(NAS) promoverá, nesta quinta-
-feira (31/10), das 8h às 12h, 
uma ação de melhoria da saúde, 
na qual realizará, dentre outras 
atividades, aferição da pressão 
arterial e exame de glicose. Os 
interessados em realizar o exame 
de glicose deverão comparecer, 

A Justiça Federal na Paraíba divul-
gou, na sua página eletrônica, o 
resultado do processo seletivo de 
estágio remunerado para preen-
chimento de 25 vagas na área ad-
ministrativa, distribuídas na sede 
da Seção Judiciária, em João Pes-
soa, e nas subseções de Campina 
Grande, Sousa, Monteiro, Guarabi-
ra e Patos. Mais informações: www.
jfpb.jus.br.

A Justiça Federal em Pernambuco 
informa que estão abertas, até o 
dia 8/11, as inscrições para o pro-
cesso seletivo de estágio na Subse-
ção de Caruaru. Estão sendo ofere-
cidas duas vagas para estudantes 
de Direito e uma para alunos de 
Ciências Contábeis.  Os interessa-
dos devem estar devidamente ma-
triculados, cursando, no mínimo, a 
metade do período total do curso 
e, no máximo, o antepenúltimo 
semestre. As inscrições podem ser 
realizadas no Apoio Administra-
tivo da Subseção de Caruaru, na 
Rua Prof. Lourival Vilanova, 196. As 
provas objetivas e discursivas serão 
realizadas no dia 24/11, das 8h às 
12h, na Associação Caruaruense de 
Ensino Superior (Asces).

em jejum, ao estande da ação, no 
corredor da expansão, próximo ao 
NAS. Uma equipe da Secretaria 
de Saúde da Prefeitura do Recife 
estará à disposição para orientar 
sobre tabagismo, dengue, saúde 
bucal, dentre outras.  Haverá um 
lanche para as pessoas que fize-
rem o exame de glicose.


