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TERÇA

Aniversariantes

Novembro
Juiz Federal Augustino
Lima Chaves
SJCE

Rosinaldo Francisco dos Santos
Gab. Des. Francisco Wildo

Maysa Arraes Costa
Gab. Des. Francisco Wildo

Natália Carolina Paes Freire Falcão
Gab. Des. Francisco Cavalcanti

Tribunal promove
Oficina de
Terceirização
Servidores do TRF da 5ª Região
e das Seções Judiciárias vincula-
das participam da “Oficina de
Terceirização de Serviços na Administra-
ção Pública: Descrição do Objeto e
Construção de ANS”, promovida pelo Nú-
cleo de Desenvolvimento de Recursos
Humanos (NDRH) do TRF5. A oficina
teve início ontem e prossegue nesta ter-
ça-feira, das 8h30 às 17h30, na sede da
Esmafe5 (Anexo I). Ministrada pelo pro-
fessor Albertino Pierre (diretor do Núcleo
de Administração da Seção Judiciária do
Rio Grande do Norte), a oficina é dirigida
aos funcionários da Justiça Federal de 1ª
e 2ª instâncias que trabalham com Licita-
ção e Contratos.

Encontro de Coordenadores Regionais dos JEFs
O ministro Hamilton Carvalhido (coorde-
nador-geral da Justiça Federal) preside
nesta terça-feira, a partir das 9h, o “En-
contro dos Coordenadores Regionais
dos Juizados Especiais Federais”, no
Superior Tribunal de Justiça (STJ), em

Brasília/DF. Durante a reunião, os repre-
sentantes dos Tribunais Regionais Fe-
derais deverão discutir temas diversos,
a exemplo de dados estatísticos e o re-
gimento interno das turmas recursais e
regionais das cinco regiões do País.

Núcleo da Esmafe na SJRN
debate 20 anos da Constituição

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)Os desembargadores federais Lázaro
Guimarães, Francisco Cavalcanti,
Marcelo Navarro e Francisco Barros Dias
serão palestrantes do seminário “A
Constituição de 1988 em seus 20 anos”,
promovido pelo Núcleo da Esmafe no
Rio Grande do Norte, nos dias 14, 19 e
20 de novembro e dia 5 de dezembro.
Os professores Francisco Cavalcanti e
Marcelo Navarro ministrarão as palestras
“Intervenção do Estado no Domínio

Econômico” e “Reclamação Cons-
titucional”, na próxima sexta-feira, na
SJRN. No dia 19, o desembargador
federal Lázaro Guimarães tratará sobre
“A Reforma do Processo Penal e os
Princípios Constitucionais” e, no dia 5 de
dezembro, o desembargador Francisco
Barros Dias abordará o tema “Tutelas
Constitucionais”. As inscrições para o
seminário encerram nesta terça-feira.
Informações: www.jfrn.jus.br.

A galeria de fo-
tos dos eventos
do TRF5 está
de cara nova. O
novo link conta
agora com orga-
nização por ál-
buns, sub-álbuns,
tags e data,
além de busca e
slideshow. “O
novo serviço não servirá apenas para di-
vulgação de eventos, mas também para
quem precisar de imagens que represen-
tem o Tribunal, por exemplo”, diz Hítalo
Rodrigo dos Santos Silva, supervisor as-
sistente do Setor de Tecnologia da Infor-
mação. A nova versão do banco de ima-
gens já está disponível na intranet. Para
acessar, o usuário deve digitar
www.intranet.trf5.gov.br/banco_de_imagens,
ou clicar em SERVIÇOS e escolher a
opção GALERIA DE FOTOS DE
EVENTOS.

Álbum de fotos na intranet
tem novos recursos


