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Redistribuição

Palestras discutem sobre previdência e migração de regime

Boas Práticas CNJEstágio na JFCE
de Fevereiro

TERÇA

O servidor Marcelo Araújo, do TRE-
-SP, lotado em Manaus/AM, tem 
interesse em realizar uma redis-

tribuição mediante permuta com 
servidor da Justiça Federal na 5ª 
Região. Araújo ocupa o cargo de 
Técnico Judiciário (Tecnologia da 
Informação). Contato através do 

telefone (92) 98196.6609.

Aniversariantes

Curso de Iniciação à Magistratura

s dez novos 
juízes federais 

substitutos apro-
vados no último 
concurso público 
na 5ª Região inicia-
ram, ontem (18), o 
módulo nacional do 
Curso de Iniciação à 
Magistratura, a cargo 
da Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados 
– Enfam. A abertura da programa-
ção foi realizada pelo presidente 
da Comissão de Desenvolvimento 
Científico e Pedagógico da En-
fam, desembargador Eladio Luiz 

Novos juízes federais participam de 
módulo nacional

O TRF5 sedia, na próxima quinta-
-feira (21), o Seminário “Reforma 
da Previdência e Migração de 
Regime previdenciário”, evento 
promovido pelo Sindicato dos 
Trabalhadores do Poder Judi-
ciário Federal em Pernambuco 

Rogéria Magalhães da Mota Silveira
Gab. Des. Fed. Leonardo Carvalho
Alice Jacinto da Silva
SOS DOC

da Silva Lecey (TJRS). O diretor da 
Esmafe, desembargador federal 
Edilson Nobre, também acompa-
nhou o início das atividades. Até o 
próximo dia 27, os 15 palestrantes 
abordarão diversos temas, como 
“Ética e Humanismo”, “Questões 

Raciais”, “Questões de 
Gênero”, “Mediação e 
Conciliação”, “O juiz e 
o Mundo Virtual”, en-
tre outros. Três juízes 
federais da 5ª Região 
fazem parte da equipe 
de instrutores do mó-
dulo nacional: Marco 
Bruno Miranda (JFRN), 

Cíntia Brunetta e Leonardo Resen-
de (ambos da JFCE). 
Maior duração – Esta é a primeira 
edição do módulo nacional com 
uma maior duração, totalizando 
oito dias de aulas. Antes, as pales-
tras aconteciam em cinco dias.

(Sintrajuf/PE). As palestras serão 
ministradas pelo procurador fede-
ral e gerente jurídico da Funpresp-
-Exe, Igor Lins da Rocha Lourenço, 
e pelo advogado e presidente da 
Comissão de Direitos Humanos da 
OAB/PE, Cláudio Ferreira. O encon-

tro será realizado das 14h às 17h, 
na Sala das Turmas Norte. Na sex-
ta-feira (22), o seminário será reali-
zado no Tribunal Regional Eleitoral 
de Pernambuco (TRE-PE), das 9h 
às 12h, na sala de sessões. O ob-
jetivo é esclarecer dúvidas acerca 

da possibilidade de migração 
de regime previdenciário para 
servidores que ingressaram 
no serviço público antes de 4 
de fevereiro de 2013. O prazo 
para se manifestar pela migra-
ção se encerra no dia 29/03.

A Subseção Judiciária de So-
bral (JFCE) está com inscrições 
abertas para processo seletivo 
de estagiários na área de Di-
reito. Os interessados devem 
estar matriculados, no mínimo, 
no 5º semestre, restando, pelo 
menos, um ano para a con-
clusão do curso. As inscrições 
poderão ser realizadas até o dia 
24 de fevereiro, no site da JFCE, 
clicando na aba “Concursos e 
Estágios”. O edital do processo 
de seleção e outras informa-
ções podem ser obtidos no site 
www.jfce.jus.br. (Com informa-
ções da Ascom/JFCE).

O Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) está com inscrições abertas 
para a 1ª Premiação de Práticas 
em Gestão de Pessoas do Poder 
Judiciário. Os tribunais e conselhos 
superiores poderão inscrever mais 
de um trabalho dentro dos seguin-
tes temas: Planejamento em Ges-
tão de Pessoas; Seleção, Ingresso 
e Lotação de Servidores; Acom-
panhamento e Desenvolvimento 
de Gestores e Servidores; e Valori-
zação e Ambiente de Trabalho. O 
formulário de inscrição pode ser 
acessado pelo site do CNJ (cnj.jus.
br), até o dia 22/03. As propostas 
vencedoras serão apresentadas no 
II Encontro de Gestores de Pessoas 
do Poder Judiciário, marcado para 
os dias 13 e 14 de junho, em Brasí-
lia, onde receberão um certificado 
e o troféu “Prêmio Boa Prática”. 
Com informações do CNJ.


