
Jornal Mural diário produzido pela Divisão de Comunicação Social 
Redação: Christine Matos, Josie Marja, Wolney Mororó, Joana Medeiros e Diego Maximo 
Jornalista responsável: Isabelle Câmara - DRT/PE 2528 

Julho
de18Edição nº 1972

www.trf5.jus.br
comunicacaosocial@trf5.jus.br

Fotos:  Juliana Galvão, Marcos Costa 
e  Paulo de Sá Vieira

Aniversariantes

QUARTA
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Reunião com Aprendizes promove 
integração e orientação profissional

NDRH oferece curso para tutores 
de EAD

Walter Nunes coordenará o Fórum 
Permanente do SPF

Concurso para estagiários de 
Direito na JFPE 

Leilão Eficaz da 
JFPB arrecada mais 
de R$ 1 milhão

Isabela Cristina Pereira Cruz
NDRH
Rafael Veloso da Silva 
INTERFORT - Vigilância

ntem (17/07), mais de 60 
aprendizes do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região 

– TRF5 estiveram reunidos no au-
ditório da Escola da Magistratura 
Federal (Esmafe5), para uma série 
de atividades socioeducativas. Du-
rante o encontro, os jovens realiza-
ram um teste vocacional e assisti-
ram a uma palestra, ministrada pela 
supervisora do Setor de Estágio de 
Nível Médio do Núcleo de Desen-
volvimento de Recursos Humanos 
(NDRH), Sônia Paes, com o tema 

“Escolha da Carreira Profissional”. 
Orientação - O momento tam-
bém serviu para informar e orientar 
sobre a dinâmica do estágio, 
promover a integração dos 
estagiários, por meio da co-
memoração dos aniversarian-
tes e apresentação de nova-
tos. Dos que compareceram 
ao encontro, quatro iniciaram 
suas atividades no TRF5 neste 
mês. Eles foram unânimes em 
afirmar que estão ansiosos 
para adquirir conhecimento 

sobre a profissão e o mercado de 
trabalho, com vistas a conseguir um 
melhor desempenho profissional.

O Núcleo de Desenvolvimento 
de Recursos Humanos (NDRH) 
do TRF5 oferece, em agosto, o 
curso “Moodle para tutores e au-
tores”.  A capacitação é destinada 
aos 36 servidores da 5ª região 
aprovados no curso de “Teoria 
e Prática de Docência Online”, 
ocorrido em maio. O objetivo é 
complementar a formação de 
todos os servidores que fazem 

parte do Banco de Tutores da 5ª 
Região. De acordo com o NDRH, 
os servidores estão sendo capa-
citados a atuarem como tutores 
online em diversos cursos ofe-
recidos pelo Tribunal, pelas Se-
ções Judiciárias, pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) e pelo 
Conselho da Justiça Federal (CJF). 
Mais informações podem ser 
obtidas no ramal 9800.

O Juiz Federal Walter Nunes da 
Silva Júnior, titular da 2ª Vara Fede-
ral da JFRN, foi designado coorde-
nador-geral do Fórum Permanente 
do Sistema Penitenciário Federal 
(SPF), grupo criado pelo Conselho 
da Justiça Federal (CJF). De acordo 
com a portaria que designou a co-
missão, assinada pelo corregedor-
-geral da Justiça Federal, ministro 
João Otávio Noronha, o objetivo 
do grupo é “propiciar a integração 
dos órgãos envolvidos para troca 
de ideias e experiências, promover 
debates e formulação de propos-
tas de solução para as dificuldades 

apresen-
tadas, 
bem 
como dis-
seminar o 
conheci-
mento da 
realidade 
dos diferentes órgãos que cuidam 
da execução penal no âmbito fe-
deral”. Sob a coordenação da Cor-
regedoria Geral da Justiça Federal, 
o Fórum proporá anualmente a 
edição de enunciados e recomen-
dações sobre o SPF e fará a revisão 
dos já existentes. 

A Justiça Federal em Pernambu-
co (JFPE) abriu as inscrições para 
o processo seletivo de estagiários 
de Direito. Serão disponibilizadas 
77 vagas, sendo oito destinadas a 
portadores de deficiência. A prova 
terá 30 questões de conhecimentos 
específicos, 10 de Língua Portugue-
sa e uma redação. A aplicação do 
exame será no dia 19 de agosto, 
no Recife e em Caruaru. A inscrição 
custa R$ 25,00 e deve ser realizada 

exclusivamente pela Internet, atra-
vés do site www.sustente.org.br, até 
o dia 5 de agosto. Já o pagamento 
do boleto deve ser efetuado na 
rede bancária até o dia 6.  O está-
gio tem a carga horária de 20 horas 
semanais, com duração de um ano, 
podendo ser prorrogado por igual 
período. O estagiário receberá auxí-
lio-financeiro de R$ 767,25, auxílio-
-transporte de R$ 7,00 por dia e 
seguro contra acidentes pessoais.

O 2º Leilão Judicial unificado, rea-
lizado pela Justiça Federal na Para-
íba, encerrou com um total de R$ 
1.046.350,00. Entre os bens, o des-
taque ficou por conta da aquisição 
de uma loja na Av. Epitácio Pessoa 
e parte de terreno, arrematados 
por R$ 475 mil reais. O cronogra-
ma anual do Leilão Eficaz prevê o 
próximo e último leilão deste ano 
para os dias 16 e 26 de outubro.
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