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Aniversariantes

03 QUARTA
Adna Bandeira Lins
Gab. Des. Paulo Roberto O. Lima

Anselmo Leite Pereira Júnior
Plenário

Luiz Carlos Gomes
VIP – Segurança

A estagiária Paula Cavalcanti
(Comunicação) solicita doação

de sangue ao Hemope, em
nome de seu parente, Mauricio

Spinelli. Informações: 9019

Doação de sangue

Fevereiro

Na próxima quinta-feira, a desembarga-
dora federal Margarida Cantarelli e a dire-
tora da Secretaria Judiciária do TRF5,
Telma Motta, participam do III Workshop
Metas de Nivelamento, promovido pelo
Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O
encontro será aberto pelo ministro Gilmar
Mendes (presidente do Supremo
Tribunal Federal e do CNJ) e servirá para
apresentar os resultados preliminares
das 10 Metas de Nivelamento do
Judiciário em 2009. O workshop ocorrerá
na Escola de Magistratura Federal da 1ª
Região (Esmaf), em Brasília, e contará
com a participação de cerca de 100
gestores das metas em tribunais de todo

Gestores de metas participam
de workshop em Brasília

o País, que
deverão avaliar o
cumprimento das
metas relacionadas
à gestão e ao pla-
nejamento estraté-
gico. Além de ana-
lisar ações sugeridas para este ano, o
evento tem o objetivo de avaliar o traba-
lho realizado em 2009, identificando difi-
culdades encontradas, ações bem suce-
didas e melhorias verificadas na gestão
dos tribunais. As metas futuras do Judi-
ciário serão definidas durante o III
Encontro Nacional do Judiciário, previsto
para dia 26 de fevereiro, em São Paulo.

A primeira sessão de 2010 da Turma
Nacional de Uniformização de Jurispru-
dência (TNU) dos Juizados Especiais
Federais (JEFs) será realizada na
segunda e terça-feira da próxima
semana, no Salão Nobre da Seção
Judiciária de Sergipe. Na terça-feira, o
corregedor-geral da Justiça Federal,
ministro Francisco Falcão, comandará a
reunião com os corregedores de todos
os Tribunais Regionais Federais

(TRFs). Essa será a primeira vez que
uma sessão da TNU será realizada em
local onde não existe sede de um TRF.
Mensalmente, os membros da TNU
reúnem-se para apreciar os pedidos de
uniformização de lei federal, quando há
divergências entre decisões de Turmas
Recursais de diferentes regiões ou em
contrariedade à súmula ou jurisprudência
dominante do Superior Tribunal de
Justiça ou do Supremo Tribunal Federal.

Sergipe sedia pela primeira vez reunião da TNU

O NDRH solicita aos diretores e
chefes de gabinete que entre-
guem as avaliações de servido-
res relativas aos períodos dez/2008 a
dez/2009 e jan/2009 a jan/2010, para
que sejam preparadas as portarias de
concessão de progressão e promoção
funcional. As fichas preenchidas do
Sistema de Avaliação de Desempenho
Funcional (Siades) devem estar
assinadas pelo avaliador e pelo avaliado.
No caso de formulários de servidores em
período probatório (menos de 36 meses
de exercício) deverão retornar apenas as
cópias das avaliações. Informações:
9804 ou soraya@trf5.jus.br.

Avaliação de
desempenho
funcional

O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª
Região (TRT6) está promovendo o XVIII
Concurso Público para Juiz do Trabalho
Substituto. As inscrições devem ser
feitas até o dia 9 de fevereiro pelo site
www.trt6.jus.br/18concursojuiz.
Informações: (81) 3224.7565/2129.2055
ou ccjuizes@trt6.jus.br.

Concurso para juiz
do trabalho realiza
inscrição até dia 9

O bloco Habeas Copos realiza prévia
carnavalesca no próximo dia 11, a partir
das 19h, no Mercado Eufrásio Barbosa,
em Olinda. A frevança ficará por conta
das orquestras Santana de Palco e
Frevo Armação. Vendas de camisas e
informações com Cristiane (9581).

Habeas Copos

Margarida
Cantarelli


