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Aniversariantes

SEXTA

TRF5 é o você

O

Desembargador Federal 
José Maria Lucena

Juiz Federal 
George Marmelstein Lima 

SJCE

Edvaldo Almeida do Nascimento
Divisão da 1ª Turma

José Josélio da Silva
Gab. Des. Fed. Vladimir Carvalho

Eugênio Pacelli Remígio de Araújo
Gab. Des. Fed. Paulo Gadelha

Alessandra Bezerra de Paiva Cunha
Gab. Des. Fed. Barros Dias

Josefina Baier Nunes
Gab. Des. Fed. Luiz Alberto

Sábado, dia 2 de julho

Onaldo Mangueira de Melo
Diretor da Subsecretaria de Pessoal

Rossana Mª Mesquita de Sá
Divisão da 2ª Turma

Alexandre Milton Prazeres da Costa
Gab. Des. Fed. Vladimir Carvalho

Maria do Carmo L. G. L. Ferreira
Gab. Des. Fed. Geraldo Apoliano

Domingo, dia 3

Rondon Veloso da Silva
Gab. Des. Fed. Vladimir Carvalho

Lilian Vasconcelos Costa
Cerimonial e Relações Públicas

Leonardo Lino de Santana
Gabinete da Revista

Joaquim Correia de Azevedo
Bom Clima - Manut. Ar Cond.

Dia da vacina BCG

segundo módulo 
do curso “A Ges-
tão de Contratos 

Administrativos: asso-
ciando a teoria à prática 
em busca da eficiência” 
terminou na tarde de 
ontem (30), no 1º andar 
da Esmafe. Esse módu-
lo teve o objetivo de 
colocar em prática a teoria aprendida no 1º 
módulo. Sob a coordenação dos servidores 
e instrutores Célio Marques (DG) e Stetison 
Ribeiro (SA), os servidores da Subsecretaria 
de Infraestrutura e Administração Predial 
(SIAP) estudaram a lei 8666/93, que reza 
sobre licitações e contratos de obras, e 

Servidores do TRF5 concluem 
curso de gestão de contratos

O Núcleo de Desenvolvimento de Re-
cursos Humanos (NDRH), em parceria 
com o Tribunal de Contas da União 
(TCU), informa que estão abertas as 
inscrições para os cursos Introdução 
à Lei de Responsabilidade Fiscal, Licitações 
e Contratos Administrativos, Planejamento 
e Orçamento Público e Prestação de Contas 
de Convênio. Oferecidas na modalidade de 
ensino a distância, as capacitações serão 
realizadas no período de 8 de agosto a 2 de 
setembro. Foram disponibilizadas 50 vagas 
por curso para os servidores do TRF5. As 
inscrições podem ser realizadas até o dia 20 
de julho, na Intranet, em “Próximos even-
tos”. Dúvidas podem ser esclarecidas atra-
vés dos ramais 9805 ou 9815.

Abertas inscrições 
para cursos 
a distância

Proteja-se de fraudes
- Atualize seu antivírus diariamente;
- Não clique em links recebidos por 
e-mail;
- Não execute arquivos recebidos 
por e-mail ou via serviços de men-
sagem instantânea.

aplicaram-na nos con-
tratos usados no TRF5. 
Foi elaborado o projeto 
piloto sobre o sistema de 
refrigeração do TRF5 e, a 
partir dele, foram produ-
zidas planilhas de acom-
panhamento e gestão de 
contratos. Finalmente, o 
grupo levantou os cus-

tos do projeto. Célio Marques explica que o 
curso teve uma finalidade prática: a execu-
ção de um projeto para o TRF5. “O projeto 
precisa ser finalizado, ainda iremos nos reu-
nir com o gestor de contratos para acertar 
os últimos pontos, para que no 2º semestre 
possamos colocá-lo em prática”, finalizou.

No meio da entrevista para o TRF5 Hoje, Aleksandros El Áurens, 
conhecido como Aleks, se ausentou para ir à sessão do Pleno: ele 
precisava passar seus 10 minutos registrando tudo o que acontecia 
na sessão. Desde 1996, ele atua como taquígrafo desta Corte. “O 
Tribunal é um local excelente para se trabalhar. Participo de to-
dos os julgamentos, exercendo uma atividade que requer atenção 
redobrada”. Ele também leciona Engenharia Química e desenvolve 
pesquisas de novos combustíveis. Mas, nas horas vagas, Aleks ado-
ra mesmo é ficar na companhia da família.

De olhos e ouvidos bem abertos
Dicas de segurança
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