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O
Diretores das secretarias administrativas 
da 5ª Região se reúnem no TRF5

de Junho6
SEXTA

Melhorias para a gestão de pessoas

Estágio em 
Direito na JFPB

Site do CNJ ficará 
indisponível no fim 
de semana

Prêmio Tesouro 
Nacional 2014

Aniversariantes
Theófilo Magno do Nascimento
Subsecretaria de Tecnologia da Informação
Gilvan José da Silva
Subsecretaria de Apoio Especial
Luciana Porto de Araújo
Gab. Des. Federal Rogério Fialho Moreira

Sábado, dia 7 de junho
Fernando Rafael Souza
Subsecretaria do Plenário
Hugo Siqueira de Souza
Gab. Des. Federal Francisco Cavalcanti
Wellington da Silva Chaves
Informática

Domingo, dia 8 de junho
Alessandra Maria Leal de Medeiros
Divisão da 3ª Turma
Maria das Montanhas Pereira Barros
Subsecretaria de Administração Predial
Thyago Luiz Gomes da Silva
Gab. Des. Federal Lázaro Guimarães
Luiz Adriano da Silva Santos
Recursos

No período de 9 a 11/06, a 
Justiça Federal na Paraíba (JFPB) 
está com inscrições abertas 
para o processo seletivo de 
estágio remunerado para estu-
dantes do curso de Direito. A 
seleção visa ao preenchimen-
to de vagas na sede da Seção 
Judiciária da Paraíba, em João 
Pessoa, e nas subseções de 
Campina Grande, Sousa, Mon-
teiro, Guarabira, Patos e das que 
se abrirem no prazo de validade 
do certame.  As inscrições de-
vem ser efetuadas através do 
site do Centro de Integração 
Empresa-Escola - CIEE (www.
ciee.org.br). O edital completo 
poderá ser acessado no www.
jfpb.jus.br, no link Concursos e 
seleções - >> estagiário.

Dirigentes da área de Recursos 
Humanos do Conselho da Justiça 
Federal (CJF) e dos tribunais re-
gionais federais (TRFs) estiveram 
reunidos, nos dias 2 e 3/06, em 
Brasília, para discutir o escopo 
de três projetos que tratam da 
melhoria da gestão de pessoas 
no âmbito da Justiça Federal. 
O diretor da Subsecretaria de 

Pessoal, Onaldo Mangueira, e a 
diretora do Núcleo de Desenvol-
vimento de Recursos Humanos, 
Soraya Portugal, representaram o 
TRF5 no encontro. De acordo com 
Onaldo, os projetos analisados 
estão inseridos no macrodesafio 
do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ). “O CJF fará novas reuniões 
para discutir as diretrizes de imple-

mentação dos projetos e ações”, 
informou. 

s diretores das secre-
tarias administrativas 

das seções judiciárias da 
5ª Região estiveram reuni-
dos, durante todo o dia de 
ontem (5), com os dire-
tores João Botelho (Dire-
toria-Geral), Sorária Caio 
(Secretaria Administrativa), 
Sebastião Campelo (Sub-
secretaria de Orçamento 
e Finanças- SOF), Seve-
rino Félix (Subsecretaria 
de Material e Patrimônio), 
Arnaldo Leite (Subsecretaria de 
Tecnologia da Informação- Divisão 
de Infraestrutura de TI) e Laurea-

no Montarroyos (Subsecretaria de 
Tecnologia da Informação - Divisão  
de Desenvolvimento de Sistemas), 
do TRF5, para tratar de assuntos 

O Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) informa que o sistema de in-
formática ficará indisponível das 8h 
do sábado (7/6) até as 20h do do-
mingo (8/06), para manutenção de 
rede.  A interrupção afetará o aces-
so ao Portal CNJ, PJe, e-CNJ, BNMP 
e a outros sistemas nacionais.

A Escola de Administração Fazen-
dária (ESAF) está com inscrições 
abertas, até o dia 15 de setem-
bro, para o XIX Prêmio Tesouro 
Nacional 2014, concurso de mo-
nografias que visa a estimular os 
estudos e pesquisas na área de 
finanças públicas. O prêmio é uma 
iniciativa da Secretaria do Tesouro 
Nacional e recompensará os três 
primeiros lugares: o primeiro re-
ceberá R$ 20 mil. O segundo, R$ 
10 mil, e o terceiro ganhará R$ 5 
mil. Mais informações pelo email 
premio-stn.df.esaf@fazenda.org.br 
ou pelo telefone (61)3412-6286.

administrativos e financei-
ros. Em pauta, pagamento 
de ajuda de custo, Plano de 
Obras, proposta orçamen-
tária 2015, implantação do 
Sistema de Gestão de Con-
tratos em 2015, renovação de 
contratos, execução de obras 
por emendas parlamenta-
res, entre outros assuntos. O 
ponto que demandou uma 
maior discussão foi o Plano 
de Obras. Na ocasião, o dire-
tor da SOF, Sebastião Cam-

pelo, explicou que a realização de 
qualquer obra ou reforma tem que 
estar prevista no referido plano. 


