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Aniversariantes

SEXTA

A

Juiz Frederico Wildson da Silva Dantas 
é empossado desembargador eleitoral

Prorrogadas as inscrições para a Jornada Internacional 
Direito e Justiça – Justiça e Integração

NDRH solicita a devolução das fichas de avaliação funcional

Maria do Rosário Holanda Cabral
Gab. Des. Fed. Manoel Erhardt
Fábio Lopes Leite
Subsec. de Material e Patrimônio

Sábado, dia 16 de junho

Ministro Paulo de Tarso 
Vieira Sanseverino

STJ
Pedro Dias de Oliveira Filho
Gab. Des. Fed. Paulo Gadelha
Regina Célia dos Santos
NAS
Odir Martinazzi Teles Júnior
Seção de Áudio e Vídeo

Domingo, dia 17 de junho
Jorge Belarmino de Lima
Subsecretaria de Apoio Especial
Aida Christine de Azevedo
Gab. Des. Fed. Luiz Alberto Gurgel
Verônica Maria Barreto Gomes Pontual
NAS

Dia do Paleontólogo

s inscrições para a Jornada 
Internacional Direito e Justi-
ça – Justiça e Integração, que 

acontece entre os dias 19 e 21 de 
junho, foram prorrogadas até às 
14h da segunda-feira (18). O even-
to será realizado pela Escola de 
Magistratura Federal da 5ª Região – 
Esmafe5, em parceria com o Centro 
de Estudos Judiciários do Conselho 
da Justiça Federal, Universidade 
Federal de Sergipe e Faculdade de 
Direito de Buenos Aires. O evento 
será no auditório da Esmafe5, e 

tem uma carga ho-
rária de 20 horas. As 
inscrições podem ser 
feitas pelo portal da 
Justiça Federal: 
www.jf.jus.br.
Mercosul - O obje-
tivo do encontro é 
reunir magistrados 
federais de todas as 
regiões e servidores 
do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região 
– TRF5 para anali-

sar a cooperação 
judiciária inter-
nacional entre os 
Estados-membros 
do Mercosul, espe-
cialmente o Brasil. 
Além disso, serão 
discutidos temas 
como a reper-
cussão judicial de 
decisões políticas 
e os avanços ou 
retrocessos no 
processo de inte-

gração dos países que compõem o 
bloco econômico. A abertura será 
feita pelo Corregedor-Geral da Jus-
tiça Federal, ministro João Otávio 
de Noronha, que também dirige 
o Centro de Estudos Judiciários, e 
pelo diretor da Esmafe5, desem-
bargador federal Manoel Erhardt. O 
grupo de palestrantes é composto 
pelo desembargador federal Lázaro 
Guimarães, além de juízes federais 
e especialistas das Universidades 
de Buenos Aires, Uruguai, Paraguai 
e Polônia. 

O Setor de Avaliação de De-
sempenho e Acompanhamento 
Funcional (SADAF), do Núcleo 
de Desenvolvimento de Recur-
sos Humanos (NDRH) do TRF5, 
solicita aos servidores que es-
tão sendo avaliados pelo Sis-
tema Unificado de Avaliação 
de Desempenho (SIADES) que 
preencham e devolvam, com a 
máxima urgência, as fichas de 
avaliação. Segundo a supervi-

sora assistente do SADAF Soraya 
Portugal, alguns servidores estão 
com a avaliação atrasada desde 
o ano passado. Soraya lembra 
que aprovação na avaliação de 
desempenho funcional é um dos 
requisitos necessários à progres-
são funcional e à promoção na 
carreira (mudança de classe). Os 
formulários em branco, manuais 
e orientações de preenchimento 
estão disponíveis na intranet. Para 

ter acesso aos documentos, 
basta seguir o seguinte cami-
nho: Unidades--> Núcleo de 
Desenvolvimento de Recursos 
Humanos--> Setor de Avaliação 
de Desempenho e Acompanha-
mento Funcional (SADAF)-->, 
SIADES--> Documentos. Mais 
informações com Soraya, pelo 
ramal 9804 ou enviar e-mail 
para o seguinte endereço ele-
trônico: soraya@trf5.jus.br.

O juiz federal Frede-
rico Wildson da Silva 
Dantas, titular da 6ª 
Vara da Justiça Federal 
em Alagoas (JFAL), foi 
empossado, na última 
quarta-feira (13), como 
desembargador eleito-
ral do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas (TRE/AL). Em 
seu discurso de posse, o magistra-

do citou a verdadeira revo-
lução porque passa o Judi-
ciário, em especial a Justiça 
Eleitoral, desde a institui-
ção da urna eletrônica, às 
resoluções sobre fidelidade 
partidária, passando pela 
criação do instituto da cap-
tação ilícita do sufrágio e 

chegando, agora, na instituição da 
Lei da “Ficha Limpa”.

Ministro João Otávio 
de Noronha


