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Sábado, dia 21 de setembro
Mª Lúcia Agostinho M C dos Santos
Divisão de Comunicação Social
Ana Cláudia Nunes de Oliveira
Subsecr de Tecnologia da Informação
Carlos Alexandre Florentino Arruda
Núcleo de Gestão Documental
Eveline de Paula Vasconcelos
Gabinete Des. Federal Manoel Erhardt
Paulo de Oliveira Nogueira Filho
Gabinete da Corregedoria Regional
Marcelo Henrique de Melo Crispim
Seção de Reprografia
Kleber Carvalho
Informática
Maria Helena Pereira Ribeiro
Digitalização

Domingo, dia 22 de setembro
Ministro Castro Meira

STJ
Rodrigo Oliveira Tenório
Subsecr de Tecnologia da Informação
Zênia de Paiva Costa
Secretaria Administrativa
Jeilse Mendonça de Almeida
Gabinete Des. Federal Vladimir Carvalho
Jorge Ivan Cascudo Rodrigues Filho
Gabinete Des. Fed Luiz Alberto Faria
Adeilson Gomes Julião
Recursos

TRF5 sedia encontro do Comitê Técnico 
de Controle Interno

Curso de Desenvolvimento Gerencial 
será encerrado hoje

Seguro remissão 
da SulAmérica

CNJ promove  
concurso de  
redação e desenho 

Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região –TRF5 sedia-

rá, nos dias 10 e 11 de outubro, 
a 35ª Reunião do Comitê Técnico 
de Controle Interno (CTCI), do 
Conselho da Justiça Federal (CJF). 
O encontro reunirá os diretores 
das Secretarias de Controle Inter-
no dos cinco tribunais regionais 
federais, o secretário de Controle 
Interno do CJF e mais 15 servido-
res do Conselho. Durante a reu-
nião, o grupo vai discutir assuntos 

relacionados 
ao relatório de 
auditoria de 
gestão, processo 
de contas, técni-
cas de auditoria, 
passivo admi-
nistrativo, entre 
outras questões 
envolvendo 
Controle Inter-
no. Para a realização do evento, 
o TRF5 está se organizando para 

A última turma de gestores do 
TRF5 conclui, hoje, a segun-
da etapa do último módulo do 
curso de Desenvolvimento Ge-
rencial. Voltado para os titulares 
dos cargos em comissão e fun-
ções comissionadas de natureza 
gerencial, o curso faz parte do 
Plano Anual de Educação Corpo-
rativa para o exercício de 2013. 
Promovida pelo Núcleo de De-
senvolvimento de Recursos Hu-

manos, a capacitação foi dividida 
em nove turmas, cada uma com 
dois módulos. O curso, com a 
primeira turma iniciada em junho 
passado, contou com a participa-
ção de quase 300 servidores.

Os dependentes dos servidores 
que possuem SulAmérica têm 
direito ao seguro remissão por três 
anos, no caso de óbito do servidor. 
Com isso, os dependentes ficam 
acobertados com o plano de saú-
de, sem que precisem custear as 
mensalidades durante o período 
segurado.  Porém, o/a pensionista 
deverá efetuar o pedido de inclu-
são no seguro remissão à gestora 
do contrato em até 30 dias, conta-
dos a partir da data do óbito.

Pais com crianças entre 6 e 
11 anos que adoram escrever 
e desenhar já podem separar 
lápis e papel para seus peque-
nos. Estão abertas as inscrições 
para o 1º Concurso de Reda-
ção e Desenho, elaborado pelo 
Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ). Com o tema “Criança, 
Cidadania e Justiça”, o CNJ 
pretende estimular a garota-
da a pensar um pouco mais 
sobre seus direitos e deveres. 
As produções devem ser feitas 
numa folha de tamanho A4, 
que deverão ser escaneadas ou 
fotografadas, e enviadas para 
o email portalzinho@cnj.jus.br. 
No endereço eletrônico, tam-
bém deverá ser anexado o for-
mulário de inscrição disponível 
na página do Portalzinho (www.
portalzinho.jus.br), devidamente 
preenchido. Os trabalhos serão 
divididos em duas faixas etá-
rias: a primeira de 6 a 8 anos e, 
a segunda, de 9 a 11. Para tirar 
dúvidas ou obter mais informa-
ções, basta enviar um e-mail 
para portalzinho@cnj.jus.br.

garantir um ambiente acolhedor 
aos participantes.


