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Consulta pública sobre gestão de pessoas

Já se candidatou 
à doação de 
sangue?

A

de Setembro25
QUINTA

Diretoria-Geral reúne chefes de gabinetes 
e diretores administrativos do TRF5

Foto: CNJ

Aniversariantes
Cláudio Valença Porto Filho
Gab. do Des. Fed. Emérito Francisco 
Cavalcanti

Sessões do Pleno 
voltam a ser 
transmitidas

NDRH abre 
inscrições 
para cursos

s principais ações 
administrativas que 

estão sendo implemen-
tadas no âmbito do Tri-
bunal Regional Federal 
da 5ª Região - TRF5, 
além das demandas e 
sugestões dos integran-
tes dos gabinetes dos 
desembargadores fe-
derais, foram discutidas 
e apreciadas, na tarde 
de ontem, durante uma reunião 
promovida pela Diretoria Geral 
com os chefes de gabinetes e os 

diretores administrativos da Cor-
te. Na reunião, foram debatidos, 
entre outros assuntos, a Resolu-

Está aberta a consulta 
pública para recebi-
mento de sugestões 
de toda a população 
para a elaboração de 
uma Resolução que 
irá instituir a Política 
Nacional de Gestão 
de Pessoas no âmbito 
do Poder Judiciário. 
Realizada pela Co-

missão Permanente de Eficiência 
Operacional e Gestão de Pessoas 
do Conselho Nacional de Justi-
ça (CNJ), a minuta da Resolução 
estabelece diretrizes, entre outros 
temas, para a melhoria das roti-
nas, racionalização judicial, gestão 
adequada dos custos operacio-
nais, concursos públicos, condi-
ções de trabalho e valorização 
dos servidores do Judiciário. A 

proposta estabelece, também, 
a orientação de aferir o desem-
penho do servidor mediante 
critérios objetivos, utilizando-se, 
sempre que possível, autoava-
liação, avaliação de pares, de 
subordinados e gestores. A con-
sulta pública ficará aberta até 
17/10, e as contribuições podem 
ser enviadas para o e-mail: con-
sulta.gestaodepessoas@cnj.jus.br. 

“Servidor serve ao amor”. Com 
este slogan o Núcleo de Assis-
tência à Saúde (NAS) está or-
ganizando uma campanha de 
sensibilização dos servidores, 
terceirizados e estagiários para 
doarem sangue no dia 15/10. 
A diretora do NAS, Degilane 
Soares, avisa que quem quiser 
doar, deve entrar em conta-
to com o NAS, até amanhã, e 
informar a disponibilidade, por 
meio dos ramais 9296/9297 ou 
9866. Essa informação é im-
portante para que o Hemope 
tenha noção do número de 
possíveis doadores.

O Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 informa que as 
sessões do Pleno voltaram a ser 
transmitidas ao vivo, por meio 
da Intranet. O sistema tinha sido 
suspenso em função da mudança 
das reuniões da Sala do Pleno, no 
1º andar, para a Sala das Turmas 
Norte, no 2º andar do edifício-
-sede, em virtude das obras de 
substituição do teto do Pleno. Para 
assistir às sessões plenárias, basta 
clicar no link Transmissão ao Vivo 
do Pleno, na Intranet.

O Núcleo de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos (NDRH) infor-
ma que estão abertas as inscrições 
para os cursos de Português (Con-
cordância e Regência Verbal) e 
Atendimento ao Público com Qua-
lidade. Os cursos serão oferecidos 
no ambiente virtual de aprendiza-
gem, no período de 6 a 25/10. Os 
interessados têm até o dia 3/10 
para efetuar suas inscrições, que 
podem ser pela Intranet: Próximos 
Eventos >> clicar no curso de sua 
preferência >> preencher o formu-
lário de inscrição.

ção 28/2011, que trata 
da solicitação de diárias 
e passagens; o prazo 
limite para a inclusão de 
documentos na Folha 
de Pagamento; obras na 
sede da Corte (substitui-
ções do teto do Pleno e 
das esquadrias); funcio-
namento dos elevado-
res, além de medidas de 
segurança, como o uso 

de crachá e a instalação do novo 
sistema de CFTV (circuito fechado 
de televisão).


