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Estagiários de Nível Médio participam de capacitação

Estimulação Cognitiva

TRF5 publica edital para credenciamento 
de psicólogos e psiquiatras

de Julho13
SEGUNDA

O

Desembargador Federal 
Edilson Pereira Nobre Júnior

TRF 5ª Região

Ministro Sérgio Luiz Kukina
STJ

Aniversariantes

Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região – TRF5 abriu 
inscrições para o credencia-

mento de psicólogos e psiquiatras 
interessados em prestar serviços 
aos beneficiários do plano de 
assistência psicológica e psiquiá-
trica desta Corte. Para participar, 
os profissionais precisam atuar em 
consultórios localizados nos muni-
cípios do Recife, de Olinda, Jabo-
atão dos Guararapes e do Paulista 
e estar em situação regular com o 
Conselho de Medicina de Pernam-
buco ou Conselho Regional de 
Psicologia da 2ª Região, conforme 
a formação profissional. Os profis-

Terminou no sábado passado 
(11), a capacitação em informá-
tica que o servidor Johnmary 
Araújo ministrou, voluntaria-
mente, para cerca de 30 adoles-
centes do Programa de Estágio 
de Nível Médio do TRF5, na 
Esmafe. Durante seis dias, os jo-
vens aprenderam sobre os sof-

twares Windows7, Word, Excel e 
Power Point 2007, além de dicas 
comportamentais digitais,  para 
a consciente utilização das redes 
sociais, como Facebook e Twitter. 
De acordo com Johnmary, uma 
novidade para esta 10ª turma de 
aprendizes é a sustentabilidade 
do curso, pois apostilas, exercí-

Integração Jurídica - O presidente do TRF5, desembargador federal Marcelo Navarro, 
recebeu, na última quinta-feira (9), dois oficiais do Comando Nacional do Exército, 
Cel. Carlos Eduardo Mercês e Cap. Antônio de Pádua Araujo, e uma do Comando Mili-
tar do Nordeste (CMNE), a 1ª Ten. Caroline Martins. A visita de integração jurídica faz 
parte das atividades da Assessoria de Assuntos Jurídicos do Exército. 

O desempenho cognitivo de 
adultos e idosos pode ser apri-
morado em razão da neuroplas-
ticidade cerebral. Para tanto, o 
cérebro precisa ser estimulado 
com atividades capazes de ativá-
-lo. Desse modo, torna-se possí-
vel amenizar ou mesmo prevenir 
possíveis dificuldades ou declí-
nios ocorridos em função da ida-
de. Esse é o objetivo da estimu-
lação cognitiva: um conjunto de 
atividades que buscam estimular 

sionais de saúde também devem 
comprovar habilitação, qualifica-
ção técnica e regularidade fiscal, 
de acordo com as exigências con-
tidas da Resolução nº 18, de 1º 
de julho de 2009, que consolida 
as normas que disciplinam a as-
sistência à saúde dos magistrados 
e servidores do TRF5 e das seções 
judiciárias vinculadas, a qual foi 
posteriormente regulamentada 
pelo Ato 301 de 11.06.2015. 
Credenciamento - O pedido de 
credenciamento deve ser encami-
nhado ao Núcleo de Assistência à 
Saúde do Tribunal, via protocolo 
ou por meio do endereço eletrô-

cios e videoaulas foram dis-
ponibilizados em CD-ROM, 
reduzindo o uso de papel. 
Em sua primeira participa-
ção no curso, a estagiária de 
nível médio Rafaela Ferreira, lo-
tada na Divisão de Comunicação 
Social (DCS), se diz empolgada e 
satisfeita. “É fundamental apren-

nico: nas@trf5.
jus.br. Uma vez 
credenciado, 
o profissional 
compromete-
-se a atender as 
pessoas encami-
nhadas por valor 

constante na tabela publicada 
pelo Tribunal. O sistema permite 
aos beneficiários acesso direto à 
assistência de saúde mental de 
qualidade com custos moderados 
e privacidade. Os editais podem 
ser consultados no portal: www.
trf5.jus.br, no menu “Concur-
sos e Seleções”/“Seleções”.

der como se comportar nesse 
universo, aprender a usar es-
sas ferramentas, pois tudo isso 
influencia em nossa postura no 
mercado de trabalho”.

a memória, a atenção, o raciocí-
nio e a capacidade de resolução 
de problemas. Tais atividades são 
antecedidas de uma avaliação e 
realizadas em sessões individuais, 
conduzidas por um profissional da 
área de neurociências. No Recife 
já existem clínicas que oferecem 
esse serviço, que pode beneficiar 
pessoas em processos normais 
de envelhecimento.  Pacientes 
com problemas neurológicos ou 
psiquiátricos também podem ser 
ajudados, através de programas de 
reabilitação cognitiva. 


