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Luiz Alberto Gurgel de Faria comemora 20 anos de magistratura

Novos servidores aprovam 
Programa de Ambientação
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Manutenção na 
Esmafe

Dia Mundial das Comunicações Sociais
Dia do Espírito Santo

Programa de Ambientação 
dos Servidores da Justiça 

Federal na 5ª Região, que está 
sendo realizado desde o dia 29/04, 
já contabiliza resultados positi-
vos. Destinado aos servidores que 
tomaram posse a partir de 2012, 
o programa é realizado por meio 
da Plataforma de Educação a Dis-
tância do TRF5. De acordo com a 
coordenadora de Educação a Dis-
tância do TRF5, Myriam Bessoni, 
essa modalidade de aprendizagem 
tem contribuído de forma prática 
e efetiva na construção do conhe-
cimento dos novos servidores.  Ela 
explica que o curso foi dividido em 
cinco turmas, cada uma com 35 
alunos, e que já foram capacitados 
140 novos servidores. “Na próxima 
segunda-feira, 3/06, iniciaremos 
o treinamento com a 5ª turma de 
servidores”, informa Myriam.
Aceitação - Segundo a coorde-
nadora, o Programa está sendo 
bem aceito pelos servidores que 
ingressaram recentemente na 5ª 
Região. Um deles é o analista judici-

ário Cláudio Lima Júnior (Subseção 
Judiciária de Arapiraca/AL), que diz 
ter ficado surpreso com o conteúdo 
programático do curso. Segundo 
ele, o título do curso, Programa de 
Ambientação, é modesto diante 
da qualidade dos temas que es-
tão sendo apresentados. “Trata-se 
de verdadeiro curso de formação 
para a carreira de servidor. Poucas 

Os servidores do gabinete do de-
sembargador federal Luiz Alberto 
Gurgel de Faria prestaram-lhe, na 
noite da última terça-feira (28/05), 
uma homenagem, por ocasião 
do transcurso de seus 20 anos de 
magistratura. O homenageado 
foi saudado pelo assessor Carlos 
Júnior. Luiz Alberto ingressou na 
magistratura em maio de 1993, 
com apenas 23 anos, como juiz 
do trabalho substituto, junto ao 
Tribunal Regional do Trabalho da 
21ª Região (Natal-RN). Em de-

zembro do mesmo ano, foi apro-
vado no concurso público para juiz 
federal substituto da 5ª 
Região e passou a atu-
ar na 1ª Vara Federal da 
Seção Judiciária do Rio 
Grande do Norte (SJRN). 
Em junho de 2000, aos 
30 anos de idade, tor-
nou-se o desembarga-
dor federal mais jovem 
do Brasil, promovido 
por merecimento para o 
TRF5. Foi eleito presiden-

A Subsecreta-
ria de Infraes-
trutura e Ad-
ministração 
Predial (SIAP) 
do TRF5 está 
executando 
serviços de 
manutenção no Anexo1, edifício 
que abriga a Escola da Magistra-
tura Federal da 5ª Região (Esma-
fe5). Os serviços começaram na 
última segunda-feira (27/05) e 
devem durar cerca de três sema-
nas. Estão sendo feitos reparos 
no telhado, pintura interna, revi-
são da parte hidráulica e elétrica, 
entre outros serviços. De acordo 
com o diretor da SIAP, Vladislave 
Leite, todos os serviços estão 
sendo executados pelas equipes 
que trabalham no Tribunal. O 
diretor ressalta que a manuten-
ção que está sendo realizada na 
Esmafe não interfere nas ativida-
des rotineiras do anexo.

instituições públicas se dedicam 
a uma exposição tão minuciosa 
da estrutura interna e dos direitos 
e deveres dos colaboradores. Os 
idealizadores deste curso estão de 
parabéns”, avaliou.

te da Corte aos 39 anos, para o 
biênio 2009-2011.


