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TERÇA

O
Aniversariantes

Francisco Wildo participa da abertura 
do Encontro Nacional de Juízes Federais

Servidores recebem consultoria financeira

Última oportunidade 
para se inscrever nos 
jogos da SJRN

PJe para advogados

Fórum de Educação 
a Distância

Sérgio Paulo Gomes de Oliveira
Gab. Des. Federal Lázaro Guimarães

Ednalva Costa Marinho
SOSERVI

presidente do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região 

– TRF5, desembargador federal 
Francisco Wildo, participa, na pró-
xima quinta-feira (31/10), às 20h, 
em Maceió-AL, da solenidade de 
abertura do XXX Encontro Nacio-
nal de Juízes Federais do Brasil. 
Considerado o mais importante 
dos eventos organizados anual-
mente pela Associação dos Juízes 
Federais do Brasil (Ajufe), o encon-
tro nacional deste ano terá como 
tema “O Judiciário do Futuro”. O 
evento contará com a participa-
ção de juízes, desembargadores e 
ministros de tribunais superiores, 

além de autoridades municipais, 
estaduais e federais, pesquisado-
res e profissionais com atuação 
na área do Direito, objetivando 
discutir  as propostas de aprimora-
mento do Judiciário brasileiro com 

Os 10 servidores do TRF5 sor-
teados na última palestra em 
homenagem ao Dia do Servidor, 
realizada na quinta-feira (24/10), 
puderam desfrutar, na sexta-feira 
(25/10), da consultoria individual 
dos especialistas em planejamen-
to financeiro, Eduardo Ribeiro 

e Gustavo Maia. Os especialistas 
explicam que a consultoria tem 
como objetivo detalhar a situação 
familiar e financeira de cada pes-
soa e, a partir dessas informações, 
traçar um planejamento financei-
ro. A servidora da Subsecretaria 
de Tecnologia da Informação (STI), 

Kika de Andrade, aprovou 
a oportunidade: “O ponto 
positivo foi a análise das 
minhas prioridades finan-
ceiras e a orientação sobre 
os gastos inadequados, 
que podem ser cortados 
do meu planejamento”.

As inscrições para os jogos internos da 
Seção Judiciária do Rio Grande do Nor-
te (SJRN) foram prorrogadas até amanhã 
(30/10). O evento será realizado no perío-
do de 22 a 24/11, no Sesi Clube de Natal/
RN. Poderão participar, como convidados, 
magistrados, servidores, estagiários e ter-
ceirizados do Tribunal Regional Federal da 
5ª Região (TRF5) e de todas as seções vinculadas. O acesso às inscri-
ções, bem como ao conteúdo do portal dos jogos, deve ser realiza-
do pela intranet, a partir do banner dos jogos.

O Núcleo 
de Desen-
volvimento 
de Recursos 
Humanos 
(NDRH) do 
TRF5 informa que estão abertas as 
inscrições para a última turma de 
2013 do treinamento no Processo 
Judicial Eletrônico (PJe), destinado 
aos advogados. A capacitação será 
no dia 18 de novembro, na Sala 
das Turmas Norte do Tribunal, das 
14 às 18h. As inscrições podem ser 
feitas no site do TRF5, no campo 
“Eventos”, e na Intranet, no campo 
“Próximos Eventos”.

A servidora Myriam Bessoni parti-
cipa, hoje (29) e amanhã (30), do 5º 
Fórum de Educação a Distância do 
Poder Judiciário. O evento aconte-
ce na sede do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST), em Brasília. Pro-
movido pelo Centro de Formação 
e Aperfeiçoamento (CEAJud) do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
o fórum tem como objetivo fortale-
cer o processo de disseminação da 
cultura da Educação a Distância no 
Poder Judiciário.  

base nas novas demandas sociais.
Programação – A conferência 
inaugural sobre o tema “O Judi-
ciário do Futuro” será realizada 
às 9h30 do dia 1º/11. Em segui-
da, às 10h50, o primeiro painel 
vai abordar “O Processo Judicial 
Eletrônico”. Na parte da tarde, às 
14h, o segundo painel enfocará “A 
democratização do Poder Judiciá-
rio”. O último painel do encontro 
discutirá “A Ajufe e o futuro da 
magistratura”. No sábado (2/11), 
a partir das 9h, será realizada a 
assembleia geral ordinária da Aju-
fe. Mais informações pelo site da 
Ajufe: www.ajufe.org.br.


