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O

Sábado (25/02)
Clóvis Lourenço de Araújo
Seção de Reprografia
Alan Bezerra de Oliveira
INFOX – Informática
Matheus Gabriel Melo Pereira
Subsecretaria de Apoio Especial

Domingo (26/02)
Bárbara Queiroz Freitas Silva
Subsecretaria de Recursos
Maurino Cortez D’Ávis
Subsecretaria de Administração Predial

Segunda-feira (27/02)

Juiz Federal 
Paulo Machado Cordeiro
Diretor da SJAL – Maceió

Sorária Maria Rodrigues Sotero Caio
Secretaria Administrativa
Jorge Cabral Chaves
Subsecretaria do Plenário
Ruhana Berg da Silva Araújo
Seção de Arquivo e Documentação

Dia do Idoso

Núcleo de Desenvolvimen-
to de Recursos Humanos 
(NDRH) do TRF5 promoveu 

na semana passada uma video-
conferência com os setores de ca-
pacitação da 5ª Região. O objetivo 
foi tratar do Programa Nacional 
de Capacitação dos Servidores da 
Justiça Federal (PNC) para o biênio 
2012/2013 e iniciar o planejamen-
to das ações que serão realizadas 
em âmbito regional. Após ava-
liarem o ano anterior, discutiram 
as ações que serão executadas 
neste exercício. Entres os cursos 

Gestores de RH da 5ª Região participam 
de videoconferência sobre PNC

propostos para serem realizados, 
destacam-se Formação de Tutores 
para atuarem no Ensino a Distan-
cia, Curso Processo Administrativo 
Disciplinar (Ceará) e Cálculos de 
Aposentadorias e Pensões (Alago-
as). De acordo com a diretora do 
NDRH, Nathiene Alencar de Sá, 
todos farão os cursos de Desen-
volvimento Gerencial e Segurança, 
pois são obrigatórios. “Serão veri-
ficadas as demandas junto às áre-
as administrativas comuns, como 
Controle Interno, Orçamento e Fi-
nanças, Comunicação Social, Ges-

tão Estraté-
gica, entre 
outras”, 
destacou. 
A diretora 
acrescentou 
ainda que 
o planeja-
mento será 
submetido 
ao diretor 
geral do TRF5, Marcos Netto, para 
aprovação da programação anual, 
que deverá ser confirmada até o 
final de março.

Tem início hoje (27), às 8h30, o 
curso “Novo Código do Proces-
so Civil”, que será realizado na 
Seção Judiciária do Rio Grande 
do Norte. A palestra desta se-
gunda-feira, que possui a temá-
tica “O Projeto do Novo CPC na 
visão da trilogia Estrutural do 
Processo”, será ministrada pelo 

desembarga-
dor federal 
Francisco Wil-
do. Amanhã, 
às 9h, o de-
sembargador 
federal Fran-
cisco Barros 
Dias pales-

trará sobre o 
tema “Tutela 
de Urgência 
e Tutela de 
Evidência”. Os 
cursos serão 
realizados du-
rante todo o 
dia de hoje e 

O NDRH informa que os locais 
de realização das provas do IV 
Processo Seletivo para Estagiá-
rios de Nível Superior do TRF da 
5ª Região e da Seção Judiciária 
de Pernambuco serão divulga-
dos quarta-feira (29), no site da 
organizadora do concurso: www.
sustente.org.br. As provas serão 
realizadas no domingo (04/03). 
Mais de 3 mil estudantes dispu-
tarão as vagas.

Concurso para 
estagiários

A Justiça Fe-
deral em Ala-
goas (JFAL) 
está com 
inscrições 
abertas para 
a seleção de 
estagiários em Ciências Contábeis, 
Administração e Biblioteconomia. 
O processo seletivo destina-se ao 
preenchimento de vagas de está-
gio não-obrigatório na Sede da 
Seção Judiciária de Alagoas (Ma-
ceió) e na Subseção Judiciária de 
Arapiraca, e à formação de cadas-
tro de reserva. As inscrições serão 
encerradas no dia 1º de março. 
Mais informações: www.jfal.jus.br.

Estágio na JFAL

Curso sobre o Novo Código do Processo Civil começa hoje
serão transmitidos para todas as 
seções judiciárias que integram 
a 5ª Região, através de video-
conferência. No TRF5, os juízes 
federais inscritos nesse módulo 
poderão conferir a videoconfe-
rência no auditório da Escola de 
Magistratura Federal da 5ª Re-
gião (Esmafe5), no Anexo2.
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