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Aniversariantes

SEXTA

O

Videoconferência sobre Pesquisa de Satisfação da JF

Marcelo Navarro reúne diretores de 
núcleos da Esmafe 

Nilma César dos Santos
Gab. Des. Fed. Paulo Roberto Lima

Sábado, dia 25 de maio
Ana Clécia Heliodoro do Nascimento
Divisão da 3ª Turma
Sofia Ramos Sampaio
Gab. Desa. Federal Margarida Cantarelli
Pastênope Maíra Azevedo Campos
Divisão da 4ª Turma

Domingo, dia 26 de maio
Arapuam Gomes da Silva
Subsecretaria de Apoio Especial
João Bosco Fonseca Coelho
Núcleo de Gestão Documental
Emília Bezerra Ribeiro
Gab. Des. Fed. Vladimir Souza Carvalho
Marcelo Marinho Martins
Subsecretaria de Recursos

Estágio de nível 
médio

Tema de pós-graduação vira curso

diretor da Escola da Magis-
tratura Federal da 5ª Região 

(Esmafe5), desembargador federal 
Marcelo Navarro, reuniu, ontem, 
em seu gabinete, os diretores de 
núcleos seccionais da Esmafe. Na 
pauta, a Resolução Nº 159/2012, 
do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) e o planejamento para o 
ano de 2013, entre outros assun-
tos. Estiveram presentes os juízes 
federais Maximiliano Cavalcanti, 
representando o diretor do nú-
cleo cearense, juiz federal George 
Marmelstein Lima; Rubens Canuto 
Neto (AL); Joana Carolina (PE); Bru-
no Teixeira de Paiva (PB) e Fernan-
do Escrivani Stefaniu (SE). O juiz 
federal Marco Bruno Clementino, 
do núcleo potiguar, participou via 
Skype.

Programação – 
Marcelo Navarro 
iniciou a reunião 
falando sobre a 
Resolução Nº 159, 
do CNJ, que dispõe 
sobre as diretrizes 
administrativas e 
financeiras para a formação de 
magistrados e servidores do Po-
der Judiciário. Segundo ele, várias 
providências estão sendo toma-
das pelo Conselho da Justiça Fe-
deral (CJF) para o cumprimento 
da Resolução, entre as quais, a 
proposição de uma estrutura or-
ganizacional mínima, na forma de 
um anteprojeto de lei,  que cria 
cargos e funções para as escolas 
de magistratura federal, e dotação 

orçamentária própria para as esco-
las. Com relação ao planejamento 
para 2013, ficou definida a progra-
mação da formação continuada 
dos magistrados da Região, a ser 
oferecida pela Esmafe e seccio-
nais. Outro ponto discutido foi o 
planejamento da nova edição do 
Curso de Iniciação à Magistratura, 
previsto para novembro. A direção 
da Esmafe divulgará, em breve, a 
programação geral.

Uma videoconferência reuniu, 
na tarde da última quarta-feira, 
o grupo de trabalho da Pesquisa 
de Satisfação da Justiça Federal, 
composto por integrantes do 

O Tribunal Regional Eleitoral de 
Pernambuco (TRE-PE) está com 
inscrições abertas para estágio de 
nível médio. O estágio terá carga 
horária de 20 horas semanais e 
duração mínima de seis meses, 
podendo chegar a dois anos. As 
inscrições são gratuitas e deverão 
ser efetuadas até hoje (24), no site 
da Secretaria de Educação do Es-
tado de Pernambuco – SEE (www.
educacao.pe.gov.br).

A coordenado-
ra de Educação 
a Distância do 
TRF5, Myriam 
Bessoni, fina-
lizou, semana 
passada, sua 
especialização 
em Educação 
a Distância, na 
Faculdade Senac de Pernam-
buco, com a apresentação do 
projeto executivo “Programa de 
Ambientação dos Servidores”. 
Estrategicamente, o TRF5 apro-
veitou a produção intelectual de 
Myriam e deu vida à pesquisa, 
através do curso de ambientação 

Conselho da Justiça Federal (CJF) e 
de todos os TRFs. Durante o en-
contro, o grupo discutiu o objetivo 
da Pesquisa de Satisfação 2013 e 
o instrumento a ser utilizado para 

medir o nível de satisfa-
ção do usuário da Jus-
tiça Federal. A próxima 
reunião será realizada 
na próxima terça-feira.

para servidores do 
TRF5, que come-
çou no dia 29/04 e 
já conta com 140 
alunos. O objetivo 
do curso é capa-
citar os servidores 
que ingressaram 
recentemente na 
5ª Região, através 

de informações gerais da institui-
ção. “Estou feliz em ver o curso 
em produção, já que foi pensado 
para colaborar com a adaptação 
dos novos servidores, inclusive 
pessoas com deficiência (PcD). 
Espero que todos aproveitem”, 
comemora.


