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Aniversariantes

QUINTA

O

Secretaria Judiciária apresenta PJe aos 
servidores do TRF5

Revista Jurídica da SJPE recebe artigos 
até esta sexta-feira

Ações em Gestão de Pessoas do TRF5 serão 
divulgadas em congresso virtual

Mais um estagiário de nível médio 
conquista vaga em curso técnico
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Dia do Taquígrafo

Processo Judicial Eletrônico 
(PJe) foi apresentado ontem 
aos servidores do TRF5. Cerca 

de 30 funcionários compareceram 
à formação, realizada na Sala das 
Turmas Sul. A diretora da Secreta-
ria Judiciária, Telma Vasconcelos, 
apresentou os objetivos principais, 
desafios e consequências. “Com 
o PJe, está acontecendo uma 
quebra de paradigma, afinal são 
2 mil anos da cultura do papel. 
O processo vai deixar de circular 
pelos elevadores e corredores do 
Tribunal para circular pela rede do 
TRF5”, afirma. A diretora apresen-

tou ainda alguns 
efeitos que virão 
com a imple-
mentação do 
sistema, como 
a segurança do 
processo, que 
sai da área judi-
ciária e vai para 
a informática, 
a agilidade e otimização do pro-
cessamento, o fim de algumas 
atividades e o aparecimento de 
novas funções. Finalizando a apre-
sentação, a diretora do Núcleo de 
Integração e Uniformização de 

A diretora do Núcleo de Desen-
volvimento e Recursos Huma-
nos (NDRH), Nathiene Alencar, 
proferiu uma palestra para a 6ª 
edição do ConviRH – Congres-
so Virtual de Recursos Huma-
nos, promovido pelo RH.com.
br (www.rh.com.br). Gravada 
em audiovisual, a palestra ver-

sou sobre experiências e ações do 
TRF5 na área de Desenvolvimen-
to em Gestão de Pessoas e será 
exibida no período de 10 a 25 de 
maio, durante a realização do 6º 
ConviRH. Além de falar sobre os 
programas voltados para o servi-
dor, a diretora do NDRH abordou 
os objetivos, valores e a missão 

do Tribunal. O 
ConviRH é um 
evento sobre 
Gestão de Pessoas de língua 
latina que tem como objetivo dar 
oportunidade de acesso à infor-
mação para quem não tem con-
dições de participar dos congres-
sos presenciais.

Errata
Na edição de ontem, publicamos que o curso de Docência Online ain-
da não começou, mas o curso iniciou desde o dia 23/04. Oportunamente, infor-
mamos que o curso de Formação de Gestores em Educação Corporativa também 
é destinado aos setores de capacitação, além das Esmafes do TRF5 e das seccio-
nais. Pedimos desculpas pelos erros.

O estagiário Diego Farias 
da Silva, da Taquigrafia, 
conquistou uma vaga no 
curso Técnico em Secre-
tariado do Programa Na-
cional de Acesso ao En-
sino Técnico e Emprego 
(Pronatec), do Senac, e 
foi aprovado no Prevupe, 
pré-vestibular da Univer-
sidade de Pernambuco 
(UPE). Feliz com as vitó-
rias, Diego faz questão de frisar: 
“o papel de Sônia Paes (coordena-
dora do Estágio de Nível Médio) é 

fundamental. Ela aponta 
todos os caminhos”. O 
TRF5 vem dando sorte 
aos adolescentes que 
participam do Programa 
de Estágio: a maioria 
obtém aprovação em 
concursos, vestibulares e 
cursos de nível técnico. 
Para se ter uma ideia, 
nos primeiros meses de 
2012, o Setor de Estágio 

de Nível Médio do NDRH conta-
biliza a aprovação de mais de 12 
adolescentes em diversos cursos.

Encerra amanhã (4/05) o prazo 
para entrega dos trabalhos cien-
tíficos que irão compor a 5ª edi-
ção da Revista Jurídica da Seção 
Judiciária de Pernambuco. Podem 
participar da seleção artigos e 
trabalhos científicos, na área jurí-

dica ou afim, de autoria dos juízes, 
servidores e dos operadores do 
Direito. Os interessados devem en-
caminhar o material para o e-mail 
revista@jfpe.jus.br, no formato 
.doc (Word). Confira as normas para 
publicação no site: www.jfpe.jus.br.

Procedimentos de 1º e 2º graus 
(NIUP), Sandra Bouwman, explicou 
aspectos como configurações, in-
corporação das tabelas CNJ/CJF e 
os requisitos mínimos para a certi-
ficação digital.


