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Comunicação, inovação e tecnologia é tema da Quinta Jurídica

Despedida
de Agosto

QUARTA

Aniversariantes
Concurso 
magistratura

Desenvolvimento Gerencial: gestores ainda 
podem fazer inscrição na capacitação 

A servidora da 
Terceira Turma, 
Ladjane Bezerra de 
Lima, se despediu, 
ontem, do TRF5. 
O 5º andar ficou 
pequeno para os 
colegas do Tribunal 
que foram dar um abraço na téc-
nica judiciária que se aposentou 
no último dia 17/08. Bacharela em 
Direito, Ladjane atuou no TRF5 
desde 1989. “Meu coração está 
cheio de gratidão pelo trabalho 

A edição da Quinta Jurídica que 
será realizada amanhã, às 19h, no 
Auditório da Justiça Federal no 
Rio Grande do Norte, é sobre co-
municação, inovação e tecnolo-
gia. As convidadas para debater 
o assunto são a diretora jurídica 
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e pelos amigos. Meu sentimento 
é de dever cumprido. Deixo uma 
dica aos colegas do Tribunal: lem-
brem-se que nós trabalhamos para 
o público, pessoas sofridas, que 
estão querendo Justiça”. 

da Federação Nacional das Agên-
cias de Propaganda, Helena Zoia, 
e a advogada empresarial e espe-
cialista em “Tech Law”, Amanda 
Lima. Os interessados podem se 
inscrever pelo site www.jfrn.jus.br 
e, na ocasião do evento, levar para 

doação 2 kg de alimentos não 
perecíveis.  Esta edição da Quinta 
Jurídica é fruto de uma parceria 
entre a Escola de Magistratura 
Federal no Rio Grande do Norte e 
o Sindicato das Agências de Pro-
paganda daquele estado.

ervidores ocupantes 
de cargos gerenciais 

dos gabinetes e demais 
unidades do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Re-
gião – TRF5 ainda podem 
fazer a inscrição no curso 
Desenvolvimento Geren-
cial, com foco em “Lidan-
do com situações difíceis: 
Gerenciando os ingerí-
veis e conduzindo mudanças”. De 
acordo com o Núcleo de Desen-
volvimento de Recursos Humanos 
do Tribunal, serão oferecidas duas 
turmas, com 30 vagas cada, sen-
do ofertadas duas inscrições para 
cada unidade. A capacitação, que 
é destinada a servidores ocupan-

tes de cargo a partir de CJ1, será 
realizada em quatro dias, totali-
zando 32h, em horário integral, 
das 9h às 12h e das 13h às 18h, na 
Sala Capibaribe. A Turma 1 terá os 
encontros às segundas e quartas-
-feiras, nos dias 10, 12, 24 e 26/09, 
já a Turma 2, nas terças e quintas-

-feiras, nos dias 11, 13, 25 e 
27/09. As inscrições devem 
ser enviadas para o e-mail 
cursos@trf5.jus.br, com da-
dos de matrícula no TRF5, 
unidade de lotação e ramal, 
além da opção por turma.
Expert - O instrutor será 
Ricardo Perez Nuckel, mes-
tre em Direito pela Univer-
sidade de Sorbonne – Pa-

ris 1 e MBA pela ESSEC Business 
School, com intercâmbio na FGV/
EAESP. Desde 2000, trabalha como 
consultor e treinador para o se-
tor privado e público ao redor do 
mundo e como expert da ONU e 
do Conselho de Europa em nego-
ciação e gestão de conflitos. 

A Comissão do XIV Concurso Pú-
blico para Provimento de Cargos 
de Juiz Federal Substituto da 5ª 
Região realiza, na próxima terça-
-feira (4/09), às 10h, sessão públi-
ca para apresentar a conclusão do 
julgamento dos recursos interpos-
tos contra o resultado provisório 
na prova escrita discursiva (P2). A 
Comissão se reunirá na Sala das 
Turmas Sul do TRF5, localizada no 
2º andar do edifício-sede do Tri-
bunal. O edital previa a realização 
da sessão para o dia 11 de setem-
bro, mas a data foi antecipada.


