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O
Cursos de EaD começam amanhã

Congresso de  
chefes de Gabinete

Aniversariantes
Glaucinete Alves Pereira da Silva
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Adams Roberto Guedes Costa
Divisão da 2ª Turma
Wolney Coelho Mororó Júnior
Divisão de Comunicação Social

Desembargadores do TRF5 participam do Seminário de 25 anos da Constituição Cidadã

Vagas para 
conciliadores

Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região – TRF5 dá iní-

cio, amanhã (4/09), a duas das 20 
turmas dos cursos que serão re-
alizados pelo Portal Ensino a Dis-
tância (EaD): Introdução ao Direito 
Constitucional e Atendimento ao 
Público. O cronograma de cursos a 
distância inclui mais três turmas de 
Introdução ao Direito Constitucio-
nal; uma de Atendimento ao Públi-
co; seis de Atualização em Gramá-
tica da Língua Portuguesa; uma de 
Teoria e Prática de Docência On-
line; três de Desenvolvimento de 
Competências Gerenciais; duas de 
Gestão de Processos Aplicada ao 
Judiciário; e duas de Ética. A coor-
denadora pedagógica do Progra-
ma de cursos EaD é Ritze Ferraz, 
servidora TRE/MG. Os cursos são 
realizados com acompanhamento 
de tutoria. O primeiro ficará sob a 
responsabilidade da juíza federal 
Elídia Andrade Corrêa, que atual-
mente é coordenadora do Núcleo 
Regional da Escola da Magistra-
tura (Emag), em Assis (SP). Já a 
tutora da turma de Atendimento 
ao Público, Andréia Matos, é gra-
duada em Psicologia pela UFMG, 
com especialização em Recursos 
Humanos e em Pedagogia Em-

presarial, além de ser 
servidora do quadro 
do TRE/MG.
Fila de espera - Des-
tinado a servidores 
do TRF5 e das seções 
judiciárias, as inscri-
ções para todos os 20 
cursos já foram en-
cerradas, pois a pré-
-inscrição foi realizada 
até o dia 16/08, pela 
Intranet. De acordo 
com a coordenadora técnica e ad-
ministrativa do programa de EaD 
no TRF5, Myriam Bessoni, existe 
possibilidade de surgir vaga, caso 
alguém desista. “Havendo desis-
tência, faremos a substituição”, 

avisou. A coordenadora informou 
que está fazendo contato para 
confirmar as inscrições. Os interes-
sados em ocupar possíveis desis-
tências devem avisar, através do 
telefone: 3425-9800. 

O presidente em exercício, de-
sembargador federal Edilson 
Nobre, representa o TRF5 no 
Seminário de 25 anos da Consti-
tuição Cidadã, que será realizado 
de amanhã (4/09) até sexta-feira 
(6/09), no Centro de Estudos 
Judiciários (CEJ) do Conselho da 
Justiça Federal (CJF), em Brasí-
lia. O evento contará, também, 

com a presença do de-
sembargador federal Luiz 
Alberto Gurgel de Faria. 
Na solenidade de aber-
tura, estarão presentes 
o presidente do Supe-
rior Tribunal de Justiça 
e do CJF, ministro Felix 
Fischer; o corregedor-
-geral da Justiça Federal 

e diretor do CEJ/CJF, 
ministro Arnaldo Es-
teves Lima; e o presi-
dente da Associação 
dos Juízes Federais do 
Brasil (Ajufe), desem-
bargador federal Nino 
Toldo. Na ocasião, o 
ministro Castro Meira 
será homenageado. O 

Seminário abordará temas como 
“Democracia e seu desenho ins-
titucional: reflexões sobre os 25 
anos da Constituição de 1988”, 
“O novo e o velho: as recepções 
equivocadas a partir de 1988”, 
“Reforma Política”, “Constituição 
e Liberdade” e “Constituição e 
Direito Privado: uma relação em 
construção”.

Será realizado de amanhã (4/09) 
a sexta-feira (6/09), em Grama-
do-RS, o 9º Congresso Nacional 
de Chefes de Gabinete. Este ano, 
o evento tem como tema “Ges-
tão do Conhecimento: desafios 
e oportunidades” e abordará 
temas como ética, responsabili-
dade social, qualidade de vida, o 
dia a dia do chefe de gabinete, 
entre outros. “A associação foi 
criada em 2000, na cidade do 
Recife e o nosso primeiro evento 
foi realizado em 2001. Ela reúne 
também assessores executivos, 
assistentes de gabinete e ceri-
monialistas”, ressaltou Guilherme 
Lima, presidente da Associação 
Nacional de Chefes de Gabinete 
(ANCHEGAB). Lima já conta com 
quase 30 anos de experiência 
nessa função, inclusive no TRF5, 
onde atua junto ao desembarga-
dor federal José Maria Lucena.

A 14ª Vara da Justiça Federal em 
Pernambuco (JFPE) informa que 
estão abertas, até o dia 20/09, as 
inscrições para o processo seletivo 
de conciliadores. Os interessados 
devem se inscrever na secretaria 
da 14ª Vara, na Avenida Dantas 
Barretos, nº1080, Centro do Recife. 
Segundo a resolução n° 527/2006, 
do Conselho da Justiça Federal 
(CJF), haverá preferência para 
bacharéis e estudantes universitá-
rios do curso de Direito. Entre as 
atribuições do conciliador, estão 
inclusas a abertura e condução de 
sessão de conciliação (sob orien-
tação do juiz), a promoção do 
entendimento entre as partes e o 
acompanhamento dos atos de ins-
trução. Mais informações no site 
www.jfpe.jus.br.


