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Homenagem às mães: prazo para envio 
de fotos termina quinta

Nova oportunidade 
para tomar a vacina 
contra gripe

Palestra
Motivacional

de Maio

TERÇA

TRF5 firma convênio com BC para
inclusão de devedores no Cadin

Novo CPC: Turmas 
realizam sessões 
ampliadas amanhã

Aniversariantes
André Gustavo Costa R. Barbosa 
Núcleo de Assistência à Saúde
Iara Maria Félix Silva 
Núcleo de Gestão Documental
Romênia Lúcia de Paula Tenório 
Divisão de Material e Patrimônio

Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região – TRF5 

firmou convênio com o Banco 
Central do Brasil (BC) para que 
o Tribunal, as Seções Judiciá-
rias e as Subseções passem a 
ter acesso ao Cadastro Infor-
mativo de Créditos Não Qui-
tados do Setor Público Fede-
ral – Cadin. A partir de agora, 
os servidores cadastrados no 
Sistema de Controle de Con-
vênios – SCC não precisam mais 
fazer ofício ao BC solicitando a 
inclusão de devedores, pois pode-
rão fazê-lo diretamente no próprio 
sistema. A Secretaria Judiciária do 
TRF5 é a unidade responsável pela 

coordenação administrativa do 
Cadin na 5ª Região. Por meio do 
SCC, os magistrados e servidores 
deverão solicitar o cadastramen-
to de usuários, a reinicialização 
de senha, a exclusão de cadastro, 

O prazo para envio de fotos para 
homenagem às mães termina nesta 
quinta-feira (11). As imagens serão 
utilizadas na surpresa que a Divisão de 
Comunicação está preparando para ser 
veiculada no próximo domingo, Dia 

das Mães. As fotos devem ser encami-
nhadas para o e-mail comunicacaoso-
cial@trf5.jus.br. Fotos em papel devem 
ser levadas para a DCS, que se encar-
regará de reproduzir o documento. 
Mais informações: ramais 9051 e 9079.

dentre outras demandas referen-
tes ao referido convênio, sendo 
necessário, para efeito de cadas-
tramento, anexar o requerimento 
ou ofício, conforme o caso.
Cadastramento - O cadastramen-
to dos magistrados não ocorrerá 
de forma automática; eles deverão 
fazer um requerimento simples 
à Secretaria Judiciária do TRF5. 
Já os servidores terão de anexar, 
no SCC, ofício do desembargador 
federal ou juiz federal solicitando 
o cadastramento, no qual deverá 
constar nome completo, lotação, 
matrícula, número do CPF, e-mail 
funcional e número do telefone 
fixo funcional. 

A advogada da União Renata 
Queiroga fará hoje, às 15h, na Sala 
Capibaribe, a palestra motivacional 
“Concurso em Ação”, com dicas de 
como preparar a mente e blindá-
-la para aprovação em concurso 
público.

As sessões ampliadas das Pri-
meira e Terceira Turmas de 
julgamento do TRF5 serão re-
alizadas amanhã (10), às 9h30, 
na Sala das Turmas Norte. Já 
a sessão ampliada da Quarta 
Turma será realizada no mesmo 
dia, às 8h30. A Segunda Turma 
não tem processo para ser jul-
gado pelo colegiado ampliado.

O Núcleo de Assistência à Saúde 
(NAS) do TRF5 informa que serão 
disponibilizadas, no próximo dia 
18 de maio, novas doses da vacina 
tetravalente 2017 contra a gripe. 
Magistrados e servidores interessa-
dos devem ligar para o NAS (ramal 
9296) até quinta (11), para informar 
o número de doses. A imunização 
é extensiva aos familiares. O valor 
da vacina é o mesmo da campanha 
realizada no mês passado, R$ 52. O 
pagamento pode ser realizado em 
dinheiro ou cartão de débito.

O Núcleo de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos – NDRH avisa 
que os formulários “Solicitação de 
Participação em Evento Externo de 
Capacitação” e “Termo de Compro-
misso do participante” já estão dis-
poníveis no SEI, devendo ser preen-
chidos diretamente no sistema.

Formulários para 
capacitações estão 
disponíveis no SEI 


