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Dia Mundial do Dentista

arquiteta Mônica Antunes, 
representante do Conselho 
da Justiça Federal (CJF), mi-

nistrou um treinamento, na última 
sexta-feira (30), para os técnicos 
da área de administração predial 
do Tribunal Regional Federal da 
5ª Região –TRF5. O encontro está 
inserido no plano de cadastramen-
to de imóveis da Justiça Federal, 
em cumprimento à Resolução nº 
16/2008 do CJF, e teve por objetivo 
preparar os chefes de setores da 
área para repassarem as instruções 
aos demais servidores integrantes 

da equipe de 
cadastramento 
dos referidos 
imóveis. O Sis-
tema de Cadas-
tro de Imóveis 
da Justiça Fede-
ral (CADI-JUS) 
é dividido nos 
seguintes mó-
dulos: Cadastro de Imóveis; Ca-
dastro de Projetos Orçamentários 
e Acompanhamento de Obras; e 
Módulo de Relatórios, para forne-
cimento de dados estatísticos dos 

Arquiteta do CJF ministra treinamento sobre 
o Sistema CADI-JUS

imóveis. “A vantagem do sistema é 
que vai possibilitar a facilitação do 
controle orçamentário executivo e 
estatístico dos bens cadastrados”, 
afirmou a monitora do curso.

O Núcleo de Desenvolvimento 
de Recursos Humanos (NDRH) 
informa que a comissão respon-
sável pela análise dos eventos de 
capacitação não vai mais aceitar 
certificados de conclusão (para 
fins de Adicional de Qualificação 
decorrente de Ação de Treina-
mento) de cursos realizados pelo 
Instituto Tributário de Ensino a 
Distância, o Intra. O motivo da 
rejeição é que os cursos oferecidos 
pelo Intra não se enquadram nas 
exigências das normas da Conces-
são do Adicional de Qualificação e 
da concepção de capacitação para 
os servidores do Judiciário Federal. 
Os certificados que já foram entre-
gues ao NDRH serão devolvidos 
aos servidores. Quem tiver dúvi-
das, deve fazer um encaminha-
mento formal via Fluxus.

Certificados serão 
devolvidos

O presidente do TRF5, desem-
bargador federal Paulo Roberto 
de Oliveira Lima, transferiu o 
feriado do dia 28/10, dedica-
do ao Servidor Público, para a 
segunda-feira, 31/10. A decisão 
abrange o TRF5 e as seções ju-
diciárias vinculadas. De acordo 
com o Ato nº 00663/2011 (de 
21/09/2011), nos dias 1 e 2/11 

TRF5 transfere feriado do Dia do Servidor

O TRF5 recebe, a partir de hoje, a mostra coletiva de pintura 
“Estilos e Temáticas Diversificados”.  Sob a curadoria de Sebas-
tião Barbosa, a exposição reúne os artistas plásticos Adirson 
Ferro, Germano e Humberto Zirpoli, que apresentarão obras 
figurativas e abstratas executadas em acrílica e óleo. A mostra 
acontece no Restaurante Buonafina e está prevista para come-
çar às 15h, com a presença dos artistas, que estarão à disposi-
ção para comentar as telas e a arte de um modo geral.

também não haverá expediente 
no tribunal e nas seções judiciá-
rias da 5ª Região, tendo em vista 
o disposto no inciso IV do art. 62 
da Lei nº 5.010, de 30/05/1966. 
Os prazos processuais que se 
encerram ou se iniciam nesses 
dias, ficam automaticamente 
prorrogados para o primeiro dia 
útil subsequente.

TRF5 recebe exposição 
coletiva de pintura

Devido à transferência da 
data comemorativa do Dia 
do Servidor Público - de 28 
para 31/10, a última versão do 
Leilão Judicial da Justiça Fede-
ral na Paraíba, marcada para o 
último dia do mês de outubro, 
será alterada para os dias 7 e 
17/11, em primeira e segunda 
praças, respectivamente.

Leilão Judicial 
da JFPB com 
novas datas


