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Dez juízes federais realizaram um mu-
tirão no Juizado Especial da 6ª Vara 
Federal de Sergipe, localizada no muni-
cípio de Itabaiana, a 50 km de Aracaju, 
nos últimos dias 13 e 14. A intenção era 
julgar 800 processos contra o INSS, dos 
quais 73% objetivava a concessão de apo-
sentadorias por trabalhadores rurais, salário-
-maternidade e pensão por morte. Cada juiz, 
sendo um o titular da 6ª Vara, Fernando Escri-
vani Stefaniu, três de Sergipe, três de Alagoas 
e três de Pernambuco, ficou responsável por 
realizar 40 audiências por dia e julgar os pro-
cessos na mesma ocasião, a fim de desafogar 
a pauta de processos existentes naquele juiza-
do. A realização do mutirão foi um projeto 
apresentado pelo juiz federal titular da 6ª vara 
e aprovado pelo TRF5.

JFSE realiza 799 
audiências em dois 
dias de mutirão

A Diretoria Geral (DG), através da Sub-
secretaria de Tecnologia da Informação 
(STI), oferecerá na intranet do TRF5, em 
breve, o serviço “Procurar Pessoas”. O 
objetivo é facilitar a localização de fun-
cionários, informando seus  ramais e 
e-mails. O novo sistema substituirá as 
listas telefônicas que atualmente estão 
em arquivo no formato PDF.

DG e STI vão atualizar 
dados dos servidores 
na Intranet

Do 3º Processo Seletivo de Estagiários de 
Nível Superior para o TRF5 e a SJPE, foram 
convocados 239 classificados até a presen-
te data. Foram ocupadas 94 vagas de esta-
giários para o Tribunal, sendo 17 de Admi-
nistração, cinco de Biblioteconomia, seis de 
Ciência da computação ou correlatos, dois 
de Contabilidade, 56 de Direito, uma de 

NDRH informa sobre processo seletivo de estagiários

ue saúde é importante, 
todo mundo sabe. Mas 
para os profissionais do 

Núcleo de Assistência à Saúde 
(NAS), vinculado à Subsecre-
taria de Pessoal, saúde é coisa 
muito mais que séria: é traba-
lho, é carinho, é modo de vida. 
Do outro lado da rua, no Anexo 
III, o serviço médico do TRF5 
atende aos magistrados, servi-
dores ativos e inativos, estagiá-
rios de nível superior e médio. 
O Núcleo conta com médicos 
especializados em dermatologia, geriatria, 
gastroenterologia, cardiologia e clínica mé-
dica. Também tem um psicólogo, uma as-
sistente social, três enfermeiras e três odon-

tólogos. “Nossa equipe está 
sempre à disposição”, declara a 
dermatologista Fabiana Kovac, 
supervisora do NAS. Valori-
zando a medicina preventiva, 
o Núcleo realiza cursos, pales-
tras e campanhas educativas e 
informativas, incentivando os 
pacientes a manterem hábitos 
saudáveis. Mas avisam: “Se 
houver suspeita de algum pro-
blema, podem nos procurar. 
Quanto mais precoce o diag-
nóstico, mais chance o trata-

mento tem de dar certo”, afirma Dr. Cláudio, 
diretor do Núcleo. Além da promoção da 
medicina preventiva, o NAS realiza exames 
admissionais, periódicos e demissionais.

Núcleo de Assistência à Saúde 
prioriza a medicina preventiva

Engenharia civil, uma de Engenharia elétri-
ca, quatro de jornalismo, uma de Relações 
públicas e uma de Webdesign. O TRF5, 
atualmente, possui 209 estagiários, destes, 
96 são da UFPE, 53 da UNICAP, 15 da UPE, 
13 da Mauricio de Nassau e o restante, em 
menor número, estão distribuídos entre as 
faculdades Damas, FIR, AESO, entre outras.
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