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Dia Nacional do
Doador de Sangue

Vinte e sete
servidores do
TRF5 e das
Seções
Judiciárias da 5ª
Região, que
trabalham com
cálculos judiciais,
participaram do
curso “Cálculos
Previdenciários”,
ocorrido na semana passada, no
auditório da Esmafe5 (Anexo 1). Durante
o treinamento, organizado pela
Secretaria Judiciária desta Corte, através

Até o dia 11 de dezembro estão
abertas as inscrições para o curso
de Mestrado Profissional do
Programa de Pós-Graduação
Justiça Administrativa (PPGJA),
promovido pela Universidade Federal
Fluminense, em Niterói/RJ. Estão
sendo oferecidas 22 vagas para
preenchimento por meio de seleção
aberta em todo o território nacional. O
curso tem como público-alvo,
prioritariamente, magistrados e
servidores da Justiça Federal, e conta
com o apoio do Centro de Estudos
Judiciários do Conselho da Justiça
Federal. Informações: cej@cjf.jus.br ou
pelos telefones (61) 3319-8833/8831.

Mestrado em Justiça
Administrativa

Servidores recebem treinamento
sobre cálculos previdenciários

da Seção de
Contadoria, os
participantes
tiveram a
oportunidade de
discutir as
diversas formas
do cálculo dos
benefícios
previdenciários,
utilizando como

ferramenta o Sistema Nacional de
Cálculos Judiciais (SNCJ), cadastro de
indexadores, construção de tabelas e
cálculo de poupança.

A capital cearense sedia, até amanhã, o
III Congresso Iberoamericano sobre
Cooperação Judicial – Justiça Digital,
onde está sendo apresentado o pano-
rama das soluções tecnológicas para o
Judiciário Ibero-Americano. O evento
acontece no Hotel Gran Maquise e conta
com o apoio do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), que disponibiliza um
espaço para demonstração de iniciativas
na área da justiça digital.

III Congresso
Iberoamericano

Para reduzir o estresse no ambiente de
trabalho, a DIAP/SABemQ promove
nesta quarta-feira, das 15h às 19h, no
Espaço do Servidor (16º andar),
demonstrações da quick massage com
a massoterapeuta Rosana Andrade.  As
sessões gratuitas têm 10 minutos de
duração e visam restaurar energias vitais
e diminuir a ansiedade, além de prevenir
Lesão de Esforço Repetitivo (LER).
Informações com Raquel, ramal 9462.

Massagem terapêutica
para servidores

Está sendo realizada nesta quarta-feira,
das 9h às 17h, a eleição para escolha
da nova diretoria da Asserjufe-PE para
o biênio 2009/2011. Serão disponibiliza-
das urnas no edifício-sede desta Corte,
na sede da Seção Judiciária de
Pernambuco (Jiquiá) e no TRE-PE (Av.
Agamenon Magalhães). Além da
votação presencial, os associados
poderão votar pelo portal da Intranet
(www.intranet.trf5.gov.br).

Asserjufe/PE convoca
para eleição hoje

Encerra, na próxima semana, o curso de
Informática Básica para 22 estagiários
de nível médio, proporcionado pelo
TRF5 em parceria com a ONG Moradia
e Cidadania. Este curso é oferecido a
todos os estagiários aprovados na sele-
ção, visando à qualificação e desenvolvi-
mento do adolescente aprendiz. As
aulas acontecem aos sábados, das 8h
às 12h, ministradas voluntariamente pelo
servidor Jairo Ladislau da Silva
(Subsecretaria de Informática).

Estagiários de nível
médio concluem curso
de Informática

A Asserjufe está funcionando em
nova sala, no 3º andar do edifício-

sede do TRF5 (ao lado da
Informática). Informações: 9581.

Nova sala da Asserjufe


