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TERÇA

Os projetos Leilão Eficaz e
Empório Judicial, desenvolvidos
pela Justiça Federal na Paraíba,
foram classificados para a etapa final do
Prêmio Innovare. Os dois projetos,
iniciativas inéditas da 10ª Vara da Justiça
Federal em Campina Grande, foram
inscritos na Categoria Juiz Individual, que
contempla práticas individuais de
magistrados dentro dos objetivos do
prêmio. O Leilão Eficaz e o Empório
Judicial atendem aos princípios da
eficiência, qualidade, criatividade,
exportabilidade, satisfação do usuário,
alcance social e desburocratização. O
Prêmio é um instrumento para destacar e
difundir práticas bem sucedidas da
Justiça brasileira que estejam
contribuindo para sua modernização,
rapidez e eficiência.

JFPB classifica
dois projetos no
Prêmio Innovare

O NDRH esclarece que
os requisitos necessá-
rios à progressão fun-
cional e à promoção na
carreira (mudança de
classe) são a efetiva
participação do servidor
em cursos de capacita-
ção, ações de treina-

mento, além de aprovação na avaliação
de desempenho funcional. De acordo

com diretora do NDRH, Rose Diniz, as
ações de treinamento deverão
perfazer no mínimo 80 (oitenta) horas
durante o período de permanência na
classe. As novas regras, no âmbito do
Conselho e da Justiça Federal de
primeiro e segundo graus, foram
instituídas através da Resolução nº 43,
de 19 de dezembro de 2008,
(SIADES). Mais informações com
Soraya, pelo ramal 9804.

NDRH lembra os requisitos para progressão funcional

Rose
Diniz

Os servidores que se inscreveram na 2ª
Olimpíada JFPE/TRF5 devem conferir
os dados de sua inscrição na planilha
disponível na Intranet. A Diretoria Geral
informa que se houver alguma informa-
ção incorreta, o atleta deverá entrar em
contato com Rachel, pelo ramal 9045,
para que seja feita a correção. A 2ª
Olimpíada JFPE/TRF5 será realizada
nos dias 24 e 25 de outubro, no Círculo
Militar do Recife.

Intranet divulga lista de
inscritos na 2ª Olimpíada

Em virtude da preocupação com a
saúde e bem-estar das pessoas
que trabalham e/ou transitam no
edifício-sede e anexos, foram
estabelecidos critérios mais rígidos
nos contratos de manutenção dos

sistemas de refrigeração. Manutenção
mensal, substituição periódica dos
filtros antibacterianos e a colocação
de “pastilhas inibidoras”, que visam
impedir o surgimento de fungos, são
algumas medidas adotadas. Também
é feita a renovação do ar interno para
impedir a concentração de dióxido de
carbono e, semestralmente, é
realizado um exame da qualidade do
ar. Informações: 9396.

Sistema de
refrigeração

(Informações: Pessoal, DIAP e NAS)

O presidente do TRF5,
desembargador federal
Luiz Alberto Gurgel de
Faria, participa, hoje, da
reunião do Colégio de
Presidentes dos
Tribunais Regionais
Federais. O encontro
será realizado na sede
do TRF da 3ª Região, em São Paulo,
com o objetivo de unificar as diretrizes
estratégicas de atuação, com base na
cooperação mútua entre as instituições.
A entidade tem como objetivo conhecer
e deliberar sobre temas e problemas de

caráter institucional,
visando ao estudo de
matérias comuns de
interesse dos
Tribunais Regionais
Federais. O Colégio
é formado pelos
cinco desembargado-
res federais que

presidem os TRFs. Além do presidente
do TRF5, participam da reunião os
desembargadores federais Jirair Aram
Meguerian (1ª Região), Paulo Espírito
Santo (2ª Região), Marli Ferreira (3ª
Região) e Vilson Darós (4ª Região).

Colégio de Presidentes dos
TRFs reúne-se em São Paulo

Reunião de
agosto/2009

Subseção de
Campina Grande


