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Aniversariantes

28 Outubro Valdir Pessoa de Melo
VIP – Segurança

QUARTA

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 eventosDia do Servidor Público

O lançamento da etapa de
implantação de processos
padrão do SIGJUS no
TRF da 5ª Região
ocorrerá nesta quarta-
feira, a partir das 9h, na
Sala das Turmas Norte (2º
andar do edifício-sede). O
evento será aberto pelo
vice-presidente desta
Corte, desembargador
federal Marcelo Navarro, e
contará com a
participação de diretores
e servidores da área
administrativa do TRF5, além de
dirigentes de Recursos Humanos e

Tribunal inicia hoje nova etapa do SIGJUS
coordenadores do
SIGJUS nas Seções
Judiciárias vinculadas.
Durante o encontro, o
secretário executivo do
SIGJUS no Conselho da
Justiça Federal, Misael
Guerra, apresentará um
“Panorama das Etapas
do SIGJUS/Implantação
do Processo” e, em
seguida, o tema “O
Novo Modelo de Gestão
da Justiça Federal” será
tratado por consultor da

Elo Group, empresa que está atuando
nacionalmente na nova etapa do

Foi realizada, no último fim de semana,
a Olimpíada 2009 do TRF5 e da Justiça
Federal em Pernambuco, no Círculo
Militar do Recife. Mais de 200 atletas
participaram da competição, que reuniu
magistrados e servidores em onze
modalidades. A abertura aconteceu no
sábado, pela manhã, com a execução
do Hino Nacional, juramento do atleta e
pronunciamento do presidente do
Tribunal, desembargador federal Luiz

Alberto Gurgel de Faria, que declarou a
intenção de promover outras edições do

2ª Olimpíada JFPE/TRF5

A Subsecretaria de Pessoal do TRF5
informa aos magistrados e servidores
que as férias do exercício 2010 já
podem ser programadas. A marcação
deve ser agendada pela Intranet,
utilizando o mesmo procedimento do
contracheque, bastando clicar na opção
Marcação de Férias. Informações: 9334.

Férias do próximo ano
já podem ser agendadas
na Intranet

evento. Algumas fotos da Olimpíada
estão disponíveis na Galeria de Fotos
de Eventos, na Intranet.

processo. No
horário da
tarde e
amanhã, o
diretor
Onaldo
Mangueira e
a equipe da
Subsecretaria
de Pessoal
do TRF5,
assim como
os coordena-
dores regionais estarão reunidos para
implantar o fluxo do processo-padrão
“Gerenciar Férias”, que deverá ser
implantando em 2010.

A programação da Semana do
Servidor Público no TRF5 apresenta
hoje, às 15h, na Sala das Turmas, a
palestra “Alimentação Saudável” com
a nutricionista Silvana Frade (vice-
presidente do Conselho Regional de
Nutrição e servidora do Hospital das
Clínicas/UFPE).

Semana do Servidor
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