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O Núcleo de Desenvolvi-
mento de Recursos
Humanos do TRF5
promove, na próxima
semana, duas palestras de
esclarecimentos sobre o
Sistema Integrado de
Avaliação de Desempenho
Funcional (SIADES), com
a servidora Soraya
Portugal. Os encontros
ocorrerão na tarde de segunda-feira e na
manhã da sexta-feira, coordenados pelo
Setor de Avaliação de Desempenho e

NDRH promove palestras sobre
o sistema de avaliação funcional

Acompanhamento
Funcional. De acordo com
a diretora do NDRH, Rose
Diniz, “os eventos têm o
objetivo de tirar as
dúvidas dos servidores
sobre os procedimentos
de planejamento,
acompanhamento e
avaliação referentes ao
estágio probatório, à

progressão funcional e a promoção”. As
palestras serão realizadas na Sala das
Turmas. Informações pelo ramal 9804.

As bibliotecárias do TRF5 Isis
Alvarenga e Erotides Arruda
participaram, no último dia 15, do
seminário “A biblioteca digital e o
conceito de uma nova cultura da
informação”, promovido pelo Centro
Cultural Brasil-Alemanha (CCBA) e
Instituto Goethe. Realizado no
auditório da Bibilioteca Pública
Estadual, o encontro contou com a
presença da especialista Heike
Neuroth, consultora da biblioteca
digital do Instituto Max Planck e da
Universidade de Göttingen, na
Alemanha.

Especialista alemã
aborda o tema
biblioteca digital

Até a próxima sexta-feira,
o núcleo alagoano da
Escola de Magistratura
Federal da 5ª Região está
com inscrições abertas
para o curso A Lei n.º
8.429/92 e a Efetividade
Social da Ação do
Judiciário no Combate à
Improbidade Administrativa. Destinado
a magistrados e servidores da Seção

Judiciária de Alagoas, o
curso será realizado nos
dias 1º, 5 e 12 de junho, no
auditório da SJAL, com
transmissão por
videoconferência para as
demais Seções Judiciárias
da 5ª Região. Informações
no site www.jfal.jus.br. As

inscrições serão realizadas através do e-
mail treinamento@jfal.jus.br.

Esmafe5/AL realiza curso sobre efetividade social

Isis Alvarenga, Christoph
Ostendorf, Heike Neuroth
e Erotides Arruda

O Centro de Estudos Judiciários
do Conselho da Justiça Federal
encerra, hoje, inscrições para a
Palestra Comemorativa do Ano
da França no Brasil, que abordará o
tema “Avanços da Reforma e da Revisão
Constitucional na França”.  A palestra
será ministrada pelo professor Otto
Pfermann (Universidade de Paris I –
Panthéon-Sorbonne) e comentada pelo
professor da Universidade do Estado do
Rio de Janeiro, Luís Roberto Barroso. O
evento será no dia 25 de maio, às 14h30,
na Sala de Conferências do Superior
Tribunal de Justiça. Informações pelo
site www.justicafederal.jus.br.

Palestra comemora
Ano da França

Magistradas e servidores da 7ª Vara
Federal de Sergipe realizam uma
campanha de arrecadação de donativos
para auxiliar as vítimas da enchente no
município de Estância. Roupas,
cobertores e alimentos não perecíveis
podem ser entregues na Seção de
Treinamento e Desenvolvimento
Organizacional, no primeiro andar da
sede da Justiça Federal, em Aracaju.
Mais informações: (79) 3216-2294.

Campanha para ajudar
vítimas da enchente em SE

As fotos de eventos do Tribunal po-
dem ser acessadas na Intranet.

Basta digitar www.intranet.trf5.gov.br/
banco_de_imagens, ou clicar em

SERVIÇOS e escolher GALERIA DE
FOTOS DE EVENTOS.

Fotos de eventos


