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Magistrados paraibanos participam de 
Media Training 

de Junho3
TERÇA

Seminário sobre contratação de 
serviços de treinamento

+ Leia mais: www.trf5.jus.br

Servidores decoram setores com 
motivos da Copa do Mundo

Aniversariantes
Maria Eduarda Araújo de Lyra
Gab. Des. Federal Edílson Nobre Júnior
Rafael Rodrigo do Carmo Batista
Seção de Arquivo e Documentação
Felipe Pontes Chateaubriand
Gab. Des. Fed. Conv. Ivan Lira
Bárbara Raquel da Silva Fonsêca
Gab. Des. Federal Vladimir Carvalho
Tiago Pereira Sampaio
Subsecretaria de Recursos
Geraldo Ferreira de Lima Júnior
Subsecretaria de Controle Interno
Reginaldo Patrício de Araújo
INTERFORT

Vinte servidores do TRF5 e das 
seções judiciárias, que atuam 
nas áreas de Recursos Humanos, 
Gestão de Pessoas, Treinamento 
e Capacitação, Assessoria Jurídica 
da Diretoria Geral, da Presidência 
e da Subsecretaria de Controle 
Interno do TRF5, participaram, 

na semana passada, do seminá-
rio “Contratação dos serviços de 
treinamento e desenvolvimento: 
Licitar, dispensar ou inexigir licita-
ção?”. A capacitação, promovida 
pelo Núcleo de Desenvolvimento 
de Recursos Humanos (NDRH), 
teve o objetivo de oferecer aos 

participantes conhecimentos e 
informações sobre a tomada de 
decisões nos casos de afastamen-
to do Dever Geral de Licitar, de 
acordo com cada caso concreto: 
identificando os serviços licitáveis, 
os dispensáveis de licitação e ain-
da os que são inexigíveis.

A Divisão de Folha de Pagamento, 
a Seção de Malote e o Setor de 
Digitalização já estão em clima de 
Copa do Mundo e de São João. 
Para reverenciar os santos juninos 
(Santo Antônio, São João e São 
Pedro) e o campeonato mundial 
de futebol, os servidores deco-

raram as salas com bandeiras do Brasil, 
bandeirolas juninas e balões nas cores 
verde e amarelo, além de bandeiras per-
sonalizadas, com símbolos do TRF5 com 
destaque para brasão e setores. 

núcleo paraibano da Esco-
la de Magistratura Federal 

na Paraíba (Esmafe-PB) e a Es-
cola de Magistratura da Paraíba, 
com apoio do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – TRF5, de-
ram início, ontem (2/06), ao Me-
dia Training para juízes federais 
e estaduais, curso que, a partir 
do entendimento dos modos de 
produção da imprensa, orien-
ta magistrados para lidar com a 
mídia. Participaram da abertura 
do evento a presidente do Tribu-
nal de Justiça da Paraíba (TJPB), 
desembargadora Fátima Bezerra, 
o desembargador federal Marcelo 
Navarro, diretor da Esmafe, o de-
sembargador federal Rogério Fia-
lho, a diretora de Foro da Seção 
Judiciária da Paraíba (SJPB), juíza 
federal Helena Delgado, o diretor 
de Foro da Seção Judiciária do 
Ceará (SJCE), juiz federal Leonar-
do Resende, e o juiz federal Bruno 
Teixeira, diretor do núcleo parai-
bano da Esmafe.
Mídia e Judiciário - O primeiro 
painel do curso, sobre as relações 
entre a Mídia e o Judiciário, foi 

conduzido por 
Marcelo Na-
varro e Leonar-
do Resende. 
Ao longo do 
dia, os magis-
trados debate-
ram a relação 
entre jornalis-
tas e juízes e 
passaram por 
um circuito de 
mídia, além de 
experimentarem situações fictícias 
de gerenciamento de crise, coor-
denados pelas jornalistas Dione 
Tiago e Adriana Dutra, do Centro 

de Produção do Conselho da Jus-
tiça Federal (CPJus/CJF). O evento 
será realizado até amanhã.

Bruno Teixeira, Marcelo Navarro, 
Fátima Bezerra e Rogério Fialho


