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No dia 9 de maio, o Centro de
Estudos Judiciários do Con-
selho da Justiça Federal e a
Escola de Magistratura Federal
da 5ª Região promoverão o se-
minário “Cooperação Jurídica Interna-
cional” com o objetivo de discutir o papel
do Judiciário e o auxílio direto nessa coo-
peração. O evento será realizado das 9h
às 18h30, na sede da Seção Judiciária do
Rio Grande do Norte, em Natal/RN. A pro-
gramação está dividida em painéis e terá
como palestrantes os ministros do Supe-
rior Tribunal de Justiça Raphael de Barros
Monteiro Filho e Gilson Dipp (coordena-
dor-geral da Justiça Federal), os
desembargadores federais do TRF5 Luiz
Alberto Gurgel de Faria e Margarida
Cantarelli (diretora da Esmafe5), juízes fe-
derais, procuradores da República e pro-
fessores. Inscrições até o dia 4 de maio,
no site www.cjf.jus.br.

Conselho e Esmafe5
realizam seminário

A DAMS e a Subsecretaria de
Informática desenvolveram um sistema
para auxiliar no controle das doenças
que mais atingem os servidores do
TRF5. Denominado Sidams, o sistema
vai possibilitar o cadastramento dos
atestados médicos, com os respectivos
CID, de modo a fornecer dados
precisos ao Setor Médico visando
promover ações preventivas.

Sistema auxilia cadastro de doenças
A Subseção Judiciária de Sobral (CE)
realiza, até o próximo dia 30, inscrições
para seleção de estagiários de Direito.
Os interessados deverão se inscrever
das 9h às 14h, na sede da Justiça Fede-
ral no município. O estágio será remune-
rado com bolsa-auxílio no valor de um
salário mínimo e meio e a carga horária é
de 20 horas semanais. As provas de se-
leção serão realizadas no dia 16 de maio.

Subseção de Sobral
seleciona estagiário

Tribunal e AGU firmam convênio

Margarida
Cantarelli

Luiz
Alberto
Gurgel

Permuta
O técnico judiciário Jurandir dos

Santos Júnior (Tribunal de Justiça
do Distrito Federal) quer permutar

com servidor do TRF5 ou da Seção
Judiciária de Pernambuco. Contato:

(061) 3343.7365 e 3343.2691.

Asserjufe
Visite a sala da Asserjufe (16º
andar) e se informe sobre as

vantagens oferecidas aos
associados por estabelecimentos
conveniados. Informações: 9581.

Tribunal promove o I Círculo de
Conciliação do SFH.

Numa iniciativa
pioneira, o TRF
da 5ª Região e a
Advocacia-Geral
da União (AGU)
firmaram, ontem,
convênio de coo-
peração técnica
com o objetivo
de promover o
intercâmbio de
dados, informa-
ções e documen-
tos eletrônicos de interesse recíproco. O
documento foi assinado pelo desembar-
gador federal José Baptista de Almeida
Filho e pelo ministro substituto da AGU,
Evandro Costa Gama. Também participa-

ram do encontro
os diretores do
TRF5 Sorária
Caio (Diretoria
Geral), Telma
Motta (Secretaria
Judiciária) e Mas-
sanori Takaki
(Subsecretaria de
Informática) e os
advogados da
União Manoel
Dantas (gerente

de Tecnologia da Informação da AGU) e
Brivaldo Pereira dos Santos Júnior (ge-
rente de TI na 5ª Região), além de pro-
curadores da União e assessores da
Presidência do TRF da 5ª Região.


