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Aniversariantes

SEGUNDA

Permuta

C

Juíza Federal Emanuela 
Mendonça Santos Brito

SJCE

Janilton José de Oliveira
Gab. Des. Marcelo Navarro
Jasiel Maranhão de Barros
Secretaria Judiciária
Jabison Batista da Silva
Gab. Des. Rogério Fialho

O servidor João Maciel de Sou-
za Gonçalves Lopes, analista 

judiciário do TRT da 2ª Região 
(SP), deseja permutar com 

alguém do TRF5 ou da JFPE. 
Interessados devem entrar em 

contato através do telefone 
(11) 8266-3559 ou através do 
e-mail joao.lopes@trtsp.jus.br.

Dia Nacional do Combate do Fumo

inco servidores do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região 
– TRF5 comemoram a conclu-

são da pós-graduação em Gestão 
Pública, pela Faculdade Joaquim 
Nabuco: Djalma Amaral (Divisão de 
Protocolo, Registro e Distribuição), 
Zênia Costa (Secretaria Administra-
tiva), Dulcinéa Lira (gab. des. Lázaro 
Guimarães) , Edileusa Ferreira e 
Marilene Souza (ambas do Gabi-
nete do vice-presidente, desem-
bargador federal Rogério Fialho). 
Dos novos especialistas em Gestão 
Pública, quatro contaram com o 
apoio do TRF5, por meio do re-
embolso de 50% do valor de cada 
mensalidade paga. Todos os parti-
cipantes foram unânimes em dizer 
que a realização do curso foi muito 
importante para o aperfeiçoamen-
to profissional. “A pós-graduação 
me acrescentou novos conheci-
mentos que  já estão me ajudando 
a prestar um melhor serviço no 
atendimento que realizo na recep-
ção do Gabinete do desembarga-
dor Lázaro Guimarães”, destacou 
Dulcinéa Lira.

Excelência – De acordo 
com a diretora do Nú-
cleo de Desenvolvimen-
to de Recursos Humanos 
(NDRH), Nathiene Alen-
car de Sá, a concessão 
de bolsa para partici-
pação de servidores do 
TRF5 em programas 
de pós-graduação lato 
sensu ou stricto sensu é 
possível graças à reso-
lução Nº 25, de 15 de dezembro 
de 2004. Para que seja aprovada 
a solicitação do reembolso, os 
cursos de especialização, aperfei-
çoamento e extensão que exigem 
prévio diploma de curso superior, 
com finalidade eminentemente 
prático-profissional, assim como 
os cursos em nível de mestrado, 
doutorado e pós-doutorado, de-
vem atender a objetivos como 
aprofundar e aprimorar os conhe-
cimentos em áreas específicas de 
atuação do servidor, visando o 
cumprimento da missão institucio-
nal do Tribunal e promover a bus-
ca da excelência profissional no 

TRF da 5ª Região. Para saber mais 
sobre o benefício e como solicitá-
-lo, na área destinada ao NDRH da 
Intranet estão disponibilizadas a 
resolução e o passo a passo para a 
aquisição.

Servidores concluem pós-graduação 
com auxílio do Tribunal

O desembargador federal Rogério Fialho, vice-
-presidente desta Corte, representará o TRF5 
na posse do promotor de justiça Oswaldo 
Trigueiro do Valle Filho como Procurador Geral 
de Justiça da Paraíba. O evento acontece hoje, 
às 18h, no Espaço Cultural de João Pessoa-PB.

O prazo para 
inscrição nas 
Olimpíadas da 
Justiça Federal 
da 5ª Região 
encerra-se 
quarta-feira, 
dia 31. Os 
interessados 
em esporte 
coletivo que não tenham equipe 
formada, podem deixar o nome e 
ramal com Rachel (R - 9045), para 
que seja incluído em algum grupo 
incompleto. A inscrição deverá ser 
realizada por meio da Intranet ou 
Internet do TRF5.

Inscrições nas 
Olimpíadas vão 
até quarta-feira

O prazo para a entrega do com-
provante de matrícula 2011.2 dos 
estudantes universitários que 
estagiam no TRF5 está chegando 
ao fim no próximo dia 31. O Setor 
de Estágio de Nível Superior do 
Núcleo de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos (NDRH) lembra 
aos estagiários que o documento 
precisa ser entregue no referido 
setor dentro do prazo, sob pena 
de desligamento do estudante ao 
estágio. 

Estagiários devem 
comprovar matrícula 
até o dia 31

Rogério Fialho representa 
TRF5 em posse na Paraíba


