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O

TRF5 tem expediente alterado na próxima 
quinta-feira 

de Junho10
TERÇA

CNJ abre inscrições para cursos nas áreas de Direito e Administração Pública

JFCE conclui treinamento voltado 
para servidores que lidam com 
estagiários

Horário dos bancos

Aniversariantes
Wilson Albuquerque da Silva
Secretaria Judiciária
Maria de Fátima Viana Cavalcanti
Gab. Des. Federal Edilson Pereira N. 
Júnior
José Caetano da Silva Irmão
INTERFORT
Amaro de Oliveira Neto
Manut. Predial

Durante os jogos da Copa 
do Mundo 2014, o horá-
rio de funcionamento dos 
Postos de atendimento 
do Banco do Brasil e da 
Caixa Econômica Fede-
ral será modificado. Nas 
próximas quinta (12) e 
terça-feira (17), o aten-
dimento ao público nos 
bancos será das 9h às 
12h30. No dia 23, não ha-
verá expediente, conforme o Ato 
nº 303/2014, assinado pelo pre-
sidente do TRF5, desembargador 
federal Francisco Wildo.

O Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) está com inscrições aber-
tas para 12 cursos de capaci-
tação em áreas do Direito e da 
Administração Pública. No total, 
estão sendo oferecidas 5 mil 
vagas destinadas a magistrados 

e servidores do Poder Judiciário. 
Os cursos, ministrados a distân-
cia, através da plataforma moo-
dle, fazem parte do 1º Ciclo de 
Capacitação do Poder Judiciário 
- 2014, promovido pelo Centro de 
Formação e Aperfeiçoamento de 

expediente da próxima quinta-
-feira no TRF5 e nas seis seções 
judiciárias vinculadas será das 

9h às 15h. De acordo com o Ato nº 
00250, do dia 23/04/2014, assinado 
pelo presidente do TRF5, desem-
bargador federal Francisco Wildo, o 
horário será modificado em função 
do jogo da Seleção Brasileira na 
Copa do Mundo 2014. O Ato pre-
vê, ainda, a alteração no horário de 
funcionamento na Justiça Federal na 
5ª Região nos dias em que houver 
jogos do Brasil. Sendo assim, o ex-
pediente da terça-feira, 17, será das 
8h às 14h. Caso a Seleção Brasileira 
se classifique para as fases seguin-
tes, segundo o Ato, o expediente 
durante os jogos será das 9h às 15h. 
Contudo, a redução de horário será 

Servidores do Poder Judiciário 
(CEAJud), do CNJ. De acordo 
com o CEAJud, estão previs-
tas a formação de 100 turmas, 
com início nos dias 4, 12 e 18 
de agosto. Para se inscrever, os 
interessados devem acessar o 

compensada 
nos dias úteis 
subsequentes, 
mediante critério 
a ser estabeleci-
do pelas chefias 
imediatas.
São João- O pre-
sidente do TRF5, 
desembargador 
federal Francisco 
Wildo, median-
te a aprovação 
da sua proposta pelo Pleno desta 
Corte, suspendeu, através do Ato nº 
303/2014, o expediente no dia 23 de 
junho, em razão da importância cul-
tural dos festejos juninos na Região. 
A referida decisão também levou 
em consideração o calendário de jo-

gos da Copa do Mundo e a redução 
do horário do expediente nesse dia, 
por conta do jogo da Seleção Brasi-
leira. Entretanto, ficou determinada 
a manutenção do regime de plantão 
da Secretaria Judiciária, como forma 
de salvaguardar o direito das partes.

A Justiça Federal no Ceará (JFCE) 
concluiu, ontem, o treinamento 
com os servidores que trabalham 
diretamente com estagiários 
do projeto “Primeiro Passo”. A 
capacitação, iniciada em maio, 
foi dividida em seis encontros 
e teve o objetivo de preparar e 
sensibilizar os servidores para 
acolher e acompanhar os es-
tudantes durante o período de 

estágio na instituição. A iniciativa 
faz parte do projeto “Ampliando 
Horizontes na Justiça Federal”, 
prevista no art. 22 da Resolução 
nº 12/2010, do TRF da 5ª Região, 
além de estar ligada à temática 
da Responsabilidade Social, do 
Planejamento Estratégico da Jus-
tiça Federal da 5ª Região (2011-
2014), cujo objetivo é promover 
a cidadania.

portal do CNJ (www.cnj.jus.br) e 
seguir o seguinte caminho: Pro-
gramas de A a Z - >> Formação 
e Capacitação->> CEAJud ->> 
Cursos - >> Portal de Educação 
a Distância do CNJ - >> Cursos 
On Line.


