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Diretoria Geral apresenta diretrizes para os primeiros 
dias de gestão

de Abril

QUINTA

Aniversariantes

NDRH promove encontro regional para 
debater capacitação
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Núcleo de Desenvolvimento 
de Recursos Humanos (NDRH) 

do Tribunal Regional Federal da 
5ª Região - TRF5 promove, hoje 
e amanhã (12), um encontro com 
representantes das áreas de capa-
citação e desenvolvimento de pes-
soas de todas as Seções Judiciárias 
da 5ª Região. O objetivo é discutir 
assuntos relativos ao Programa de 
Capacitação de Servidores para 
2019 e ao Adicional de Qualifica-
ção de Treinamento (AQT), além de 
trocar experiências entre as unida-
des envolvidas. A programação do 
encontro inclui apresentação dos 
programas de capacitação de cada 
órgão para 2019, debates sobre as 

O dificuldades na ges-
tão dos treinamentos, 
com a abordagem de 
temas como evasão 
de cursos na moda-
lidade EaD e novas 
áreas de interesse da 
Justiça. As reuniões 
serão realizadas na 
Subsecretaria de Pes-
soal, no 6º andar do 
edifício-sede do TRF5. 
Programa de Capacitação – O 
Programa de Capacitação dos 
Servidores, feito pelo NDRH com 
base no Levantamento de Neces-
sidade de Capacitação (LNC), leva 
em consideração a importância 

da capacitação técnica e gerencial, 
para manter a qualidade e a produ-
tividade das equipes da Corte. São 
mais de 80 cursos para toda a Re-
gião, que, segundo o NDRH, serão 
realizados ao longo do ano, obser-
vadas as restrições orçamentárias.

Diretores das unidades adminis-
trativas do TRF5 se reuniram, on-
tem (10), com o diretor-geral do 
TRF5, Edson Santana. O objetivo 
foi apresentar as diretrizes para 
os cem primeiros dias de gestão 
e fazer um breve diagnóstico 

da situação atual da Corte e das 
expectativas para a nova gestão. 
Entre os temas debatidos estavam 
diretrizes orçamentárias, planos 
de contratação e aquisição e ca-
pacitação de servidores. Santana 
destacou a importância de me-

Primeira Sessão - O presidente do TRF5, desembargador federal Vladimir 
Carvalho, coordenou, pela primeira vez após a posse, a reunião do Conse-
lho de Administração do TRF5 e a Sessão Plenária desta quarta-feira (10).
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lhorar a comunicação entre 
os setores. “É fundamental 
promover um elo entre as 
unidades; precisamos de 
um olhar mais apurado nos 
setores, para gerir melhor 
as atividades cotidianas”.


