
Jornal Mural diário produzido pela Divisão de Comunicação Social 
Redação: Christine Matos, Wolney Mororó, Ana Clara Reis, 
João Bosco Coelho e Denise Resende 
Jornalista responsável: Isabelle Câmara - DRT/PE 2528 

Edição nº 2985
www.trf5.jus.br

comunicacaosocial@trf5.jus.br
Fotos: Juliana Galvão, 

Roberta Mariz e 
Thais Câmara  

Doação de sangue

8
     

O

Representantes dos Núcleos Judiciários da 5ª Região se reúnem no TRF5

“Concurso em Ação” Sistema Creta

de Maio

SEGUNDA

Abertas inscrições para eleição de membros 
do Comitê Local de Gestão de Pessoas

Os servidores Sandra Régia Bouw-
man (Secretaria Judiciária) e Ricar-
do Bouwman (Secretaria Adminis-

trativa) estão em busca de possíveis 
doadores de sangue (qualquer tipo) 

para João Guilherme Van Der Ley 
Lima, 19 anos, afilhado do casal, 

que está passando por procedimen-
to de autotransplante de medula. 

Os doadores devem procurar o 
Hemato, na Av. Lins Petit, 264 - Ilha 

do Leite. Os telefones da unidade 
são: 3972.4050 / 98107.0076.

Aniversariantes
Maria Carolina Castelo Branco de Oliveira
Secretaria Administrativa
Johnmary Vital de Araújo 
Subsecretaria de Tecnologia da Informação
Iara Carina Bispo Sales Neves 
Núcleo de Assistência à Saúde

Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região 

– TRF5 divulgou, na última 
sexta-feira (5/05), durante 
reunião entre o presidente 
do Tribunal, desembarga-
dor federal Manoel Erhardt, 
gestores do TRF5 e diretores 
de Foro das Seções Judici-
árias, o Edital de inscrições 
para servidores da Justiça 
Federal na 5ª Região inte-
ressados em concorrer às vagas de 
membros do Comitê Gestor Local 
de Gestão de Pessoas no âmbito 
da Justiça Federal na 5ª Região. 
As inscrições poderão ser reali-
zadas no período das 9h de hoje 
(8) até às 23h59 do dia 14/05. Os 

interessados deverão preencher o 
formulário de inscrição, disponível 
no portal do Tribunal, por meio 
do link www.trf5.jus.br/votacao-
-cogesp/login.html. A lista de ser-
vidores inscritos será divulgada na 
Intranet, no dia 15/05. Mais infor-

Durante dois dias (3 e 4/05), re-
presentantes dos Núcleos Judici-
ários das seis Seções Judiciárias 
da 5ª Região participaram da 
reunião promovida pela Secreta-
ria Judiciária, no TRF5. Em pauta, 
o Processo Judicial Eletrônico 
(PJe), a demonstração de como o 

Tribunal está fazendo a governan-
ça de soluções do  Business Intelli-
gence da 5ª Região (BI) e como as 
Seções Judiciárias podem colabo-
rar para validar as informações. A 
ferramenta BI, adquirida pela Sub-
secretaria de Tecnologia da Infor-
mação (STI) do TRF5, reúne infor-

mações sobre folha de 
pagamento, qualificação 
e força de trabalho na 5ª 
Região, gestão socioam-
biental, 21 indicadores 
judiciais do “Justiça em 
Números”, entre outros 
dados. 

mações no Edital, publicado 
no Diário Oficial Eletrônico 
da Justiça Federal da 5ª Re-
gião do dia 5/05.
Composição - O Comitê 
Gestor Local de Gestão de 
Pessoas, que é responsável 
por traçar a política regional 
de gestão de pessoas, de 
acordo com a Resolução Nº 
240/2016 do Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ), terá, 

em sua composição, no mínimo, 
quatro magistrados e quatro ser-
vidores, sendo dois magistrados 
eleitos por votação direta entre 
os juízes do primeiro grau; e dois 
servidores também eleitos por 
votação direta.

Maio Amarelo – Na última sexta-feira, servidores 
do TRF5 se vestiram de amarelo, em alusão à cam-
panha Maio Amarelo, que visa alertar a sociedade 
para o alto índice de mortes e feridos no trânsi-
to, em todo o mundo. O TRF5 também aderiu ao 
movimento por 
meio das redes 
sociais, onde a 
Divisão de Co-
municação So-
cial está divul-
gando posts de 
conscientização 

A Coordenadoria dos Juizados Es-
peciais Federais da 5ª Região infor-
ma que, a partir de 1º de junho de 
2017, será obrigatória a utilização, 
pelos usuários externos (advoga-
dos e procuradores), de arquivos 
no formato portátil de documentos 
(.PDF) no sistema Creta dos Juizados 
Especiais Federais, Turmas Recursais 
e Turma Regional de Uniformização, 
no âmbito da 5ª Região, conforme 
dispõe o Ato nº 282 da Presidência 
do TRF5, de 4/05/2017.

Amanhã 
(9), às 15h, 
na Sala Ca-
pibaribe, a 
advogada da 
União Rena-
ta Queiroga 
vai dar dicas 

de como preparar a mente e blin-
dá-la para aprovação em concurso 
público. Durante a palestra moti-
vacional serão abordadas, ainda, 
técnicas de estudo para concurso 
público, demonstrando como a 
adoção de um método sistemático 
pode aumentar a eficácia e o per-
centual de acertos nas questões.

com a hashtag 
#MinhaEscolhaFa-
zADiferença, mote 
da campanha.


