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SEGUNDA

Aniversariantes
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VIP - Segurança

Dia do Professor

Para homenagear os
servidores, o TRF da 5ª
Região programou uma
semana especial, com ativi-
dades regionalizadas que
priorizam a capacitação e a
interação entre funcionários
da Justiça Federal da
primeira e segunda
instâncias. No período de 22
a 26 de outubro, serão
realizadas apresentações
culturais e palestras sobre
temas relevantes ligados à
administração pública,
gestão governamental,
saúde ativa, planejamento financeiro,
qualidade de vida, direitos e deveres do
Servidor. Promovida pelo TRF5, através
da Diretoria Geral e Escola de
Magistratura Federal da 5ª Região, a
Semana do Servidor deverá contar com
o apoio da Caixa Econômica Federal. A
solenidade de abertura do evento
ocorrerá no próximo dia 22, às 17h, com
a participação do presidente José
Baptista de Almeida Filho e da
desembargadora federal Margarida
Cantarelli (diretora da Esmafe5).

Capacitação e interação marcam
Semana do Servidor na 5ª Região

O presidente do TRF5,
desembargador federal José Baptista
de Almeida Filho, assinou o Ato nº 473,
que promove a semana alusiva às
comemorações do Dia do Servidor
Público (28 de outubro) e antecipa o
encerramento do expediente externo,
com o objetivo de facilitar a partici-
pação dos servidores nos eventos.

Entre os dias 22 e 25 de outubro, o
expediente será encerrado às 17h, e no
dia 26, às 11h. Também recomenda aos
diretores de Foro das Seções
Judiciárias vinculadas que, além da
participação virtual nas palestras
interativas (via videoconferência),
promovam atividades sintonizadas com
as ações realizadas nesta Corte. A

Presidente proporciona aos servidores participação em palestras
iniciativa visa
atender ao
Programa Nacional
de Capacitação,
recentemente
aprovado pelo
Conselho da
Justiça Federal
(CJF).

Durante workshop, semana pas-
sada, foi apresentado  modelo
de requisitos para sistemas de
gestão de documentos e pro-
cessos eletrônicos na Justiça
Federal. O programa Moreq Jus
visa facilitar o arquivamento e o
acesso a dados, estabelecen-
do diretrizes para orientar a
aquisição e o desenvolvimento
de sistemas informatizados de
gestão de documentos do Ju-
diciário Federal. Juízes, servi-
dores e especialistas em arqui-
vo e documentação participaram da
elaboração do Moreq Jus, sob a coor-
denação do Conselho da Justiça Federal.

Workshop discute
gestão de documentos

Recibo escolar
Por conta do feriado regimental no

Poder Judiciário, o recibo escolar do
dia 1º de novembro deve ser

entregue, excepcionalmente, até 26
de outubro. Informações: 9864.

Permutas
A Técnica Judiciária Soraya

Dingeldein (Seção Judiciária do DF)
deseja permutar com servidor da 5ª

Região (Ceará). Contato:  (85)
3267.4381, 8871.4381,9915.5799

ou sodingel@uol.com.br.

O TRF 5ª Região libera, a partir deste
mês, R$ 38,2 milhões em Requisições
de Pequeno Valor (RPVs).


