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Dia do Técnico de
Segurança do Trabalho

O processo seletivo
para estagiários de
nível superior
promovido pelo TRF
da 5ª Região, que
corresponde  a uma
prova objetiva e uma
prova de redação,
ocorrerá no próximo
domingo, das 9h15 às
13h15, nos locais
informados aos inscritos. Os 2.702
candidatos disputam 116 vagas de
estágio e formação de cadastro reserva.
A seleção pública está sendo realizada
pelo Instituto Brasileiro para o Desenvol-
vimento Sustentável (Sustente). Do total

Seleção pública para estagiários
do TRF5 ocorrerá neste domingo

de vagas oferecidas,
85 são para o curso de
Direito e as demais
para os cursos de
Administração (11),
Biblioteconomia (4),
Ciências Contábeis (3),
Ciência da Computa-
ção e correlatos (5) e
uma vaga para cada um
dos respectivos

cursos: Arquitetura, Comunicação Social/
Jornalismo, Engenharia Civil, Engenharia
Elétrica, Publicidade, Relações Públicas,
Serviço Social e Web Design.
Informações: (81) 3423.9543 ou
www.sustente.org.br.

Com o objetivo de captar as
demandas da sociedade sobre a
construção de um marco
regulatório civil para a Internet no
Brasil, a Secretaria de Assuntos
Legislativos do Ministério da Justiça
lançou, em outubro, um processo de
consulta pública. A iniciativa pretende
consolidar direitos fundamentais num
contexto de comunicação eletrônica,
delimitando a responsabilidade civil dos
diversos atores, e estabelecer diretrizes
para a atuação estatal no setor. O
primeiro passo é colher contribuições de
cidadãos e instituições sobre o tema e,
numa segunda etapa, será elaborado um
anteprojeto de lei a partir dessas
contribuições. Informações: http://
culturadigital.br/marcocivil.

NOVOS
MESTRES

Marco Civil
para a Internet

Em 14 de julho, o
servidor Onaldo
Mangueira de Melo defendeu a disser-
tação de conclusão no Mestrado em
Gestão Pública pela UFPE, abordando
o tema Política de Capacitação do
Servidor. Com o título “Capacitação
Continuada: uma Análise da Percepção
do Servidor sobre o Processo de
Aperfeiçoamento do Tribunal Regional
Federal da 5ª Região”, o trabalho
destaca a visão do funcionário sobre o
processo de capacitação do Tribunal,
como é oferecido, seu funcionamento
e, principalmente, a relação entre o
servidor e o Tribunal, além do benefício
proporcionado pelo conhecimento.

Onaldo
Mangueira

Nesta época do ano, diversas campanhas
solidárias estão em andamento, como o
Natal sem Fome ou o Papai Noel dos
Correios, além de iniciativas em benefí-
cio da comunidade do Pilar. Seja qual
for a sua escolha, participe! Também
enfeite sua sala e entre no espírito
natalino. Com esse objetivo, diversos setores do Tribunal já
começaram a se movimentar para os festejos de final de ano.

Servidores se preparam para o Natal Árvore
A Árvore de Natal do TRF5, que será ins-
talada na próxima semana, trará “cartinhas
para Papai Noel” enviadas pelos alunos
da Escola do Pilar. As correspondências
são destinadas às pessoas interessadas
em participar da campanha solidária, pre-
senteando crianças carentes. Os presen-
tes devem ser entregues na Diretoria
Geral, até o dia 18 de dezembro.

André Araújo e Flaviana Milfont (Sustente);
Sorária Caio, Marcos Netto e Myriam Bessoni (TRF)


