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TRF5 divulga programação para o Dia das Crianças

de Setembro

SEGUNDA

Abertas as inscrições para as oficinas 
de Saúde Mental para Gestores

êm início, hoje (11), 
as inscrições para 

as oficinas de Saúde 
Mental para Gestores, 
capacitação que faz 
parte do Programa de 
Desenvolvimento Ge-
rencial 2017, destinada 
a servidores que exer-
cem função gerencial. 
Estão sendo oferecidas 
quatro turmas, com 25 
vagas cada. A turma 1 
será realizada nos dias 18 e 20/09; 
a 2, nos dias 19 e 21/09; a 3, nos 
dias 25 e 27/09; e a turma 4, nos 
dias 26 e 28/09, todas no horário 
das 8h às 12h e das 14h às 18h, 
na Escola de Magistratura Fede-
ral da 5ª Região - Esmafe. Para se 

Vagas no Gabinete 
do desembargador 
Leonardo Carvalho

TRF5 paga mais de R$ 66 milhões

Aniversariantes

O Tribunal Regional Federal da 5ª Região – 
TRF5 vai promover uma variada programação 
para comemorar o Dia das Crianças, destinada 
aos filhos dos servidores e terceirizados, que 
tenham até 10 anos de idade. O evento será 
realizado dia 9 de outubro, das 14 às 17hs, no 
foyer do Pleno, com exposição de produções 

inscrever é necessário enviar uma 
mensagem confirmando as parti-
cipações (duas por setor) para o 
endereço ndrh-treinamento@trf5.
jus.br, com os dados: nome, matrí-
cula, e-mail, lotação, ramal e tur-
ma pretendida. As oficinas serão 

artísticas das crianças, sessão de cinema (30 
minutos), apresentação do mágico Rodrigo 
Lima, mini studio de fotografia e lanche. Será 
realizada uma campanha de doação de brin-
quedos para as crianças da Comunidade do 
Pilar. Os pais já podem estimular seus filhos a 
separarem os brinquedos em bom estado ou 
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novos, lembrando-se de embalar. Também de-
verão começar a trazer para o TRF5 as produ-
ções artísticas (desenhos, quadros, poesias etc.) 
de seus filhos para serem expostos no dia do 
evento. Para tanto, as produções deverão ser 
entregues até o dia 3/10, no Cerimonial, no 15º 
andar do Tribunal.

ministradas pelo servidor 
do Quadro de Pessoal 
Permanente do TRF2, 
Bruno Leal Farah (Doutor 
em Psicologia).
Absenteísmo - De acor-
do com informações da 
Organização Mundial 
de Saúde, em 2016, os 
transtornos mentais fo-
ram a segunda causa de 
maior número de dias de 
afastamento do traba-

lho. Reconhecendo a importância 
desse tipo de formação e temática 
para o aperfeiçoamento pessoal e 
capacitação dos gestores, o NDRH 
adotou o referido projeto como 
o Programa de Desenvolvimento 
Gerencial para o ano de 2017. 

O TRF5 libera, a partir de hoje 
(11), o pagamento das Requisi-
ções de Pequeno Valor (RPVs) 
autuadas no mês de julho. Serão 
pagos R$ 90.395.675,64, para 
15.138 beneficiários dos seis esta-
dos que compõem a 5ª Região – 
Pernambuco, Paraíba, Rio Grande 
do Norte, Ceará, Alagoas e Sergi-
pe. O estado com o maior valor 

O Gabinete do desembargador 
federal Leonardo Carvalho está 
selecionando servidores para ocu-
par duas funções comissionadas 
(FC 04 e FC 05) na Assessoria. Os 
currículos deverão ser entregues 
até o dia 20/09 e a seleção se fará 
através da análise do currículo e 
de entrevista, dando-se preferên-
cia ao servidor que já tiver expe-
riência com análise de processos. 
Informações pelo ramal 9246.

RPVs

depositado foi o de Alagoas: R$ 
26.029.988,82, beneficiando 4.461 
pessoas. O pagamento dos valo-
res será feito pelo Banco do Brasil 
e Caixa Econômica Federal. Para 
receber, os beneficiários precisam 
apresentar os originais com có-
pias dos documentos de identi-
dade e CPF, além de um compro-
vante de residência.


