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Dia da Árvore

O Centro de Estudos Judiciários
do Conselho da Justiça Fede-
ral lança, dia 15 de outubro,
uma plataforma de estudos a
distância exclusivamente des-
tinada aos servidores ocupan-
tes de cargos e funções
comissionadas do CJF e dos
Tribunais Federais. O Portal de
Desenvolvimento Gerencial da Justiça
Federal vai oferecer cursos que promovam
o desenvolvimento das competências
gerenciais, estimulando o crescimento
pessoal e profissional do servidor-gestor
na busca de uma maior integração,
qualificação e de melhores resultados no

cumprimento da missão
institucional. O projeto prevê
que, a cada dois anos, titula-
res de cargos e funções
comissionadas participem de
cursos de desenvolvimento
gerencial com carga horária
mínima de 30 horas. O pro-

grama terá duração de 12 meses e será
ministrado em três formatos online que
tratarão de temas gerenciais. Ao final de
cada uma das três etapas, o servidor será
submetido a um teste de avaliação de apren-
dizagem e receberá o certificado de parti-
cipação se alcançar aproveitamento igual
ou superior a 60% no final de cada teste.

CJF estimula servidor-gestor
com qualificação profissional

A Comissão de Reestruturação e
Aprimoramento dos Juizados Espe-
ciais Federais estará reunida, nesta terça-
feira(21), às 9h, na sala de reuniões da
Presidência deste Tribunal, no 15º andar. A
finalidade é dar continuidade aos
trabalhos de planejamento e supervisão
da implantação de políticas públicas e
ações estratégicas relacionadas aos
Juizados Especiais Federais, dando
cumprimento ao estabelecido no
Provimento nº 05/2010, da Corregedoria
do CNJ. A reunião será conduzida pelo
coordenador regional dos JEFs,
desembargador federal Rogério Fialho.

Juizados Especiais
Federais serão
reestruturados

A psicóloga
Martha Andrade
da Mota Silveira
coordenará, na
próxima sexta-
feira(24), das
13h30 às 15h30,
na Sala das
Turmas, o debate
em torno do
filme Amor sem
Escalas. A obra trata do significado do
trabalho na vida humana e das
experiências de prazer e sofrimento
relacionadas. A exibição acontecerá na
sala das Turmas, amanhã (22), das 10h
às 12h. Martha tem larga experiência
no ensino da psicologia do trabalho
em nível de graduação e pós-graduação.
Tem trabalhos publicados sobre o
Assédio Moral no Trabalho, como
também a respeito das repercussões
das transformações produtivas na
saúde do trabalhador. A profissional
está credenciada ao Programa de
Assistência Psicológica e psiquiátrica
do TRF5, como psicoterapeuta de
crianças e adolescentes.

Filme trata do
significado do
trabalho humano

No mundo inteiro, comemora-se amanhã
(22), o Dia Mundial sem Carro. A campanha
busca diminuir os congestionamentos e a
poluição atmosférica, provocados pelo
excesso de veículos nas grandes cidades.
Contribua com a iniciativa e tente vir tra-
balhar de bicicleta ou organize um grupo
de amigos que possa oferecer carona.
Fique atento à manutenção do seu veículo.
Um motor mal cuidado pode consumir 50%
a mais de combustível e produzir mais CO2.

Dia Mundial sem Carro
A Diretoria do Foro da Justiça Federal no
Ceará anuncia a seleção de estagiários
2010. Serão ofertadas vagas para os cur-
sos de: Administração, Biblioteconomia,
Ciências Contábeis, Ciências da Computa-
ção/Informática, Jornalismo/Comunicação
Social, Direito e Serviço Social. Poderão
participar do processo seletivo estudantes
do 5º ao antepenúltimo semestre.
Inscrições no endereço eletrônico
www.fundacaojoaodovale.com.br.

Estágio 2010 na JFCE
A Justiça Federal em Alagoas (JFAL) abre,
de 4 a 15 de outubro, vagas de estágio em
Direito, não-obrigatório nas Varas Federais
e no Juizado Especial Federal, da sede da
Seção Judiciária de Alagoas (Maceió) e nas
Subseções Judiciárias de Arapiraca e de
União dos Palmares, além de formação de
cadastro de reserva. A Seção Judiciária
concederá auxílio financeiro de R$ 697,50,
auxílio-transporte diário de R$ 5 e seguro
contra acidentes pessoais.

Vagas para Direito


