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Diretoria Geral (DG) e 
a Secretaria Adminis-
trativa estão revendo 

os procedimentos adminis-
trativos dos contratos do 
TRF5 com as diversas em-
presas, sejam prestadoras 
de serviços ou produtos. 
Tal revisão se deve ao fato 
de que cabe ao Tribunal, ao 
contratar uma empresa para 
prestar serviço ou fornecer 
material, gerir o contrato 
respectivo, nos termos da lei, nomeando 
um servidor da área como gestor do con-
trato - a quem cabe acompanhar, verificar e 
monitorar o seu cumprimento. Não à toa, a 

Gestores de contratos do TRF5 
terão programa de capacitação

DG, reconhecendo a importância dos 
gestores de contratos, está planejan-
do um calendário de cursos, visando 
qualificar esses profissionais e evitar 
que tais contratos não sejam cum-
pridos pelas empresas. “A proposta é 
investir na capacitação, valorização e 
treinamento do gestor de contratos, 
para alcançar melhores resultados”, 
explica Marcos Netto, diretor geral. 
Segundo ele, os treinamentos acon-
tecerão de maneira gradual e conti-
nuada, considerando as peculiarida-

des das áreas do Tribunal que demandam 
contratação, como a DG, a Administração 
Predial, a Tecnologia da Informação, o Ma-
terial e Patrimônio, entre outras.

A Subsecretaria de Pessoal é o setor que 
cuida das pessoas, a principal matéria-
-prima da instituição. A subsecretaria é 
responsável em processar todos os re-
querimentos em relação à vida funcional 
dos servidores e dos magistrados, como 
férias, licenças e remoções. O setor ainda 
abrange a Divisão de Folha de Pagamento, 
o Núcleo de Assuntos da Magistratura, o 
Núcleo de Assistência à Saúde (NAS) e o 
Núcleo de Desenvolvimento de Recursos 
Humanos (NDRH). Segundo o diretor da 
subsecretaria, Onaldo Mangueira, há uma 
rotina intensa de trabalho, devido à quan-
tidade de documentos administrativos que 
chegam diariamente à seção. “Cerca de 
90% dos documentos administrativos que 
chegam à Presidência, são destinados à 
Subsecretaria de Pessoal”, contabiliza.

Margarida Cantarelli 
representa TRF5 em 
cerimônia na Esmape

A desembargadora federal Margarida Can-
tarelli representou o TRF5 na cerimônia de 
celebração do convênio de cooperação 
firmado entre a Escola Nacional da Magis-
tratura (ENM) da França e a Escola Superior 
da Magistratura de Pernambuco (Esmape). 
O objetivo do convênio é fomentar a troca 
de experiências entre os dois países, além 
de prever a comparação e troca de conhe-
cimentos e práticas jurídicas.  Estiveram 
presentes no evento, realizado na última 
sexta-feira, no Tribunal de Justiça de Per-
nambuco (TJPE), o cônsul-geral da França 
em Pernambuco, Yves Lo-Pinto, o diretor-
-geral da ENM, Jean-François Thony, a juíza 
de ligação, Carla Deveille-Fontinha, e os 
desembargadores do TJPE, Leopoldo Rapo-
so (diretor da Esmape), Eurico Barros (vice-
-diretor da Esmape) e Eduardo Sertório.

Os servidores do TRF5 que precisarem se 
afastar para tratar problemas de saúde de-
vem ficar atentos às normas administrativas 
estabelecidas para solicitar o procedimen-
to. De acordo com a médica do Núcleo de 
Assistência à Saúde (NAS), Fabiana Kovacs, 
o servidor não deve encaminhar o atestado 
médico pelo Fluxus, apenas o requerimento. 
O atestado, por ser pessoal e sigiloso, tem 
que ser entregue diretamente no NAS após 

72h do início da enfermidade. Caso o servi-
dor não possa comparecer ao Núcleo, deve 
solicitar a um representante legal que leve o 
atestado diretamente ao NAS. É importante 
lembrar que o requerimento enviado pelo 
Fluxus deve ser assinado pelo próprio usu-
ário. Se o afastamento for superior a cinco 
dias, além de fazer os procedimentos admi-
nistrativos necessários, o solicitante tem de 
comparecer à perícia médica.

Servidores devem ficar atentos ao solicitar licença saúde
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Netto


