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Curso de Desenvolvimento Gerencial 
encerrou na última sexta-feira

Vencedores do Prêmio AMB de Jornalismo serão conhecidos hoje

TRF5 entrega doações a desabrigados

Conciliação

Novos servidores

Núcleo de Desenvolvimen-
to de Recursos Humanos 

(NDRH) concluiu, na tarde da 
última sexta-feira (20/09), o ciclo 
da capacitação sobre Desenvol-
vimento Gerencial, destinado aos 
servidores com cargos de natureza 
gerencial do TRF5. Ministrado pelo 
consultor Karim Koury, o treina-
mento contou com a participação 
de 310 servidores, divididos em 10 
turmas. Os assuntos foram abor-
dados ao longo de dois módulos, 
divididos em quatro dias, totali-
zando uma carga horária de 30 
horas/aula. A primeira turma teve 
início no mês de junho deste ano, 
na Escola de Magistratura Federal 
da 5ª Região (Esmafe5). A iniciativa 
fez parte das ações do Plano Anu-
al de Educação Corporativa para o 
ano de 2013. “O treinamento ofe-
receu algumas ferramentas para 
que nossos gestores possam iden-
tificar situações de tensão, nego-
ciar acordos, motivar sua equipe 
e, principalmente, compreender 
melhor os diversos aspectos da 
liderança”, destacou a diretora do 
NDRH, Soraya Portugal.

Metodologia- 
Além da parte 
teórica, exercícios 
práticos, exibi-
ção de trechos de 
vídeos e dinâmi-
cas de grupo, os 
servidores foram 
incentivados a 
experimentar 
outra postura 
profissional, com a 
finalidade de resolver os conflitos 
do dia a dia, utilizando atitudes 
racionais. “Nossa meta é desen-
volver pessoas que sejam capazes 

de exercer uma liderança positiva, 
usando sempre a ideia de se colo-
car um tijolo de cada vez”, ressal-
tou Koury. 

Os vencedores do IX Prêmio 
AMB de Jornalismo – Edição 
Evandro Lins e Silva serão conhe-
cidos hoje, dia 24 de setembro. 
O TRF5 é um dos finalistas, na 
categoria Mídias dos Tribunais, 
com a matéria publicada na edi-
ção nº 2 da revista Argumento, 
intitulada “Sementes da Terra”, 
assinada pela diretora da Divisão 

de Comunicação Social, a jorna-
lista Isabelle Câmara. A cerimônia 
de premiação acontece a partir 
das 19h30, no Espaço de Eventos 
Porto Vitória, em Brasília. A sole-
nidade será animada pela cantora 
Ellen Oléria, vencedora do The 
Voice Brasil, pelo Grupo Raízes do 
Nordeste e pela Banda Judges, 
composta por juízes do Rio Gran-

de do Sul. O objetivo do prêmio 
é estimular e reconhecer traba-
lhos jornalísticos que envolvam 
a valorização da magistratura, 
do Judiciário e da Justiça Cidadã. 
O prêmio também pretende dar 
visibilidade às experiências ino-
vadoras para a melhoria da pres-
tação jurisdicional à sociedade 
brasileira.

O Tribunal Regional 
Federal da 5ª Re-
gião – TRF5 levou 
para o Instituto de 
Assistência Social e 
Cidadania – IASC, 
na manhã de on-
tem (23), as doações destinadas 
às vítimas do incêndio que atingiu 
o bairro dos Coelhos. De acordo 

com a relação 
da Subsecretaria 
de Apoio Espe-
cial (SAE), foram 
recolhidos apro-
ximadamente 
500 itens entre 

alimentos, roupas, calçados, 
utensílios domésticos, colchões, 
livros, brinquedos e móveis.

O coordenador do Gabinete de 
Conciliação da 5ª Região, o corre-
gedor-regional e desembargador 
federal Francisco Barros Dias, fará 
uma reunião quinta-feira (26/09), às 
10h, na Corregedoria, com os juízes 
federais coordenadores do Núcleo 
de Conciliação de cada seção judici-
ária. O encontro terá como pauta a 
realização de mutirões de concilia-
ção. São coordenadores os seguin-
tes juízes: Gustavo de Mendonça 
Gomes (SJAL), Dartanhan Vercinge-
tórix de Araújo Rocha (SJCE), Bruno 
Teixeira de Paiva (SJPB), Mateus de 
Freitas Cavalcanti Costa (SJPE), Gise-
le Maria da Silva Araújo Leite (SJRN) 
e Edmilson da Silva Pimenta (SJSE).

O presidente do TRF5, desembar-
gador federal Francisco Wildo, no-
meou seis candidatos aprovados no 
concurso realizado no ano passado. 
Os nomeados serão lotados na Jus-
tiça Federal no Rio Grande do Nor-
te. Três Analistas Judiciários (Área 
Judiciária) trabalharão na Subseção 
Judiciária de Pau dos Ferros e um 
na Subseção de Assú; um Oficial de 
Justiça Avaliador Federal ficará na 
Subseção Judiciária de Mossoró e 
um Técnico Judiciário da Área Ad-
ministrativa em Pau dos Ferros. As 
nomeações foram publicadas na 
edição de ontem do Diário Oficial 
Eletrônico da JF da 5ª Região.


