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O

Aniversariantes

Coordenadores da área de treinamento 
da 5ª Região se reúnem na Esmafe

Isabela Barros de Moura
Subsecretaria de Recursos
Thiago Augusto Barbosa Ferreira
Subsecretaria de Precatórios
Suely Tavares de Albuquerque
SOSERVI

de Abril1
TERÇA

TRF5 promove treinamento para nova solução em TI

Prazo de entrega 
de comprovante 
de auxílio saúde é 
prorrogado

Instrutor para 
curso sobre 
auditoria de TI

Folha complementar

s coordenadores da 
área de treinamen-

to das seções judiciárias 
e do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – 
TRF5 estiveram reunidos, 
ontem, na Escola de Ma-
gistratura Federal (Esma-
fe), na cidade do Recife. 
Na pauta, a apresentação 
dos Planos de Capacita-
ção para 2014 (incluindo 
os cursos a distância), Governança 
e Educação Corporativa na Justiça 
Federal, contratação de empresas e 
pessoa física, controle de presença 
nos cursos, adesão e liberação das 
chefias para participação, orçamen-

to e os modelos de relatórios, entre 
outros assuntos.
Cooperação – De acordo com a 
diretora do Núcleo de Desenvol-
vimento de Recursos Humanos 
(NDRH) do TRF5, Soraya Portugal, 

era necessário reunir os 
coordenadores para troca-
rem informações sobre as 
dificuldades de cada um, 
bem como compartilhar 
os avanços. “A reunião é 
importante para trocar-
mos experiências e esti-
mular a cooperação entre 
todas as unidades que 
trabalham com o treina-
mento e desenvolvimento 

de servidores na 5ª Região”, des-
tacou Soraya Portugal. O encontro 
termina hoje. A expectativa é de 
que os participantes concluam à 
tarde a programação de capacita-
ção regional.

Servidores da Subsecretaria de 
Tecnologia da Informação (STI) 
do TRF5 iniciaram, ontem, na 
Esmafe, treinamento sobre uma 
solução de balanceamento de 
links. A capacitação visa a prepa-
rar a equipe da STI para utilizar 
a nova solução, que irá permitir 

o funcionamento simultâneo de 
dois links de internet. Na prática, a 
solução evitará que ocorra a indis-
ponibilidade dos serviços ofereci-
dos no site do TRF5, a exemplo do 
Processo Judicial eletrônico (PJe), 
quando um dos links ficar inope-
rante. De acordo com o diretor 

do Núcleo de Gestão da 
Segurança da Informação 
do TRF5, Wagner Mene-
zes, a expectativa é de 
que a solução esteja ins-
talada dentro de 15 a 20 
dias.O curso prossegue 
até sexta-feira  (4/04).

Os servidores do TRF5, benefici-
ários do auxílio saúde, que ainda 
não entregaram, até ontem, os 
comprovantes de pagamento do 
plano de saúde dos meses de 
março de 2013 a março de 2014, 
terão uma nova chance para reali-
zar o procedimento. A Divisão da 
Folha de Pagamento estendeu o 
prazo de entrega dos comprovan-
tes para até o dia 10 deste mês. O 
setor alerta que a não prestação 
de contas pode ocasionar no can-
celamento do benefício.

O Centro de Estudos Judiciários 
(CEJ) do Conselho da Justiça 
Federal (CJF) divulgou edital de 
seleção de servidor para minis-
trar um ou mais temas do curso 
sobre auditoria de tecnologia 
da informação. O curso é volta-
do para servidores do CJF e da 
Justiça Federal. Para participar 
é preciso ser servidor público 
federal com reconhecida ca-
pacidade técnica e experiência 
profissional em auditoria em 
instituição pública com alto grau 
de informatização. Os interes-
sados devem enviar currículos, 
em formato PDF, para o e-mail 
capacitação@cjf.jus.br, até dia 9 
de abril, informando no campo 
assunto: Curso sobre Auditoria 
de Tecnologia da Informação 
– Seleção de Instrutor. No cor-
po do e-mail devem constar os 
temas que pretende ministrar. O 
período previsto para a realiza-
ção do curso será de até 60 dias 
após a data da seleção do can-
didato. Mais informações: www.
cjf.jus.br.

A Subsecretaria de Pessoal informa 
que os valores do auxílio-alimenta-
ção e da assistência pré-escolar, no 
âmbito da Justiça Federal de 1º e 
2º Graus, foram reajustados a partir 
de 1º de janeiro deste ano. A dife-
rença dos valores relativos aos me-
ses de janeiro a março estão sendo 
pagos em folha complementar e o 
crédito já está disponível hoje. Os 
novos valores são, respectivamente, 
R$ 751, 96 e R$ 594,15.


