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Esmafe promove treinamento para 
servidores das secretarias das varas 

Manual de preenchimento do cadastro 
de improbidade administrativa

DG convoca voluntários para 
organização da Olimpíada da JF

JFAL abre seleção 
para conciliadores

CNJ em nova sede
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Almeida Miranda Maia
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SOSERVI

de Agosto5

iretores de Secretaria e 
respectivos substitutos, 
que atuam nas varas 

federais das seções judiciá-
rias da 5ª Região, cujos juízes 
participaram da primeira tur-
ma do Curso de Desenvolvi-
mento Gerencial para Magis-
trados, também estão sendo 
capacitados no Programa de 
Desenvolvimento de Lide-
rança para Gestores do Judi-
ciário, promovido pela Escola 
de Magistratura Federal da 5ª Re-
gião – Esmafe. O módulo “Lideran-
do equipes de alto desempenho” 
teve início ontem e se encerra hoje 

D

(5/08). O treinamento está sendo 
realizado das 8 às 12h e das 13 às 
17h, no Hotel Vila Rica, em Boa 
Viagem, na cidade do Recife. 
Eficiência – O foco principal da ca-

pacitação é formar nos gesto-
res a consciência do seu papel 
como líderes e ajudá-los a 
entender de que maneira eles 
podem gerenciar de forma 
mais eficiente suas equipes de 
trabalho. A turma é composta 
por 25 servidores. O curso terá 
mais dois módulos, o próximo 
será realizado nos dias 18 e 
19 de agosto e tratará sobre o 
tema “Inteligência emocional e 
gestão de conflitos”; e o ter-

ceiro e último acontecerá nos dias 
1º e 2 de setembro, quando será 
abordado o tópico “Máxima per-
formance na gestão de resultados”. 

O Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) elaborou um manual para 
auxiliar os magistrados e servi-
dores a preencherem o Cadastro 
Nacional de Condenados por 
Improbidade Administrativa e 
por Ato que Implique Inelegibi-
lidade (CNCIAI). O documento, 
que explica o passo a passo do 

cadastramento de processos com 
condenação, foi disponibilizado no 
portal do CNJ. O manual traz ima-
gens das telas do sistema, além 
dos contatos (e-mail e telefone) de 
áreas do CNJ que podem auxiliar 
os responsáveis pelo lançamento 
das informações. O livreto está 
disponível no seguinte endereço: 

http://www.cnj.jus.br/improbida-
de_adm/docs/livreto_cadastro_
improbidade_pb.pdf

A Diretoria-Geral, por meio 
da Gerência do Projeto da 
Olimpíada, está convidando 
voluntários (servidores e 
estagiários) para auxiliarem 
na organização da IV Olim-
píada da JF da 5ª Região. 
De acordo com o gerente 
do projeto, Geraldo Alves, 
os voluntários irão desen-
volver as seguintes atividades: 
distribuição de camisas, mate-
rial esportivo e disponibilização 
dos árbitros, apoio na corrida, 
na seleção musical, orientação 

aos servidores das seções ju-
diciárias, além da fiscalização 
dos serviços da empresa a ser 
contratada, referente à limpeza. 
Mais informações com Geraldo, 
pelo ramal 9287.

O Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) retoma, após recesso do 
mês de julho, as sessões plenárias 
de julgamento nesta terça-feira 
(5/08), a partir das 9h, em novo 
endereço. Depois de nove anos 
ocupando o Anexo I do Supremo 
Tribunal Federal (STF), os conse-
lheiros passam a se reunir na nova 
sede do CNJ, na quadra 514 Norte 
de Brasília/DF. 

A Justiça Federal em Alagoas 
(JFAL) divulgou edital para seleção 
de conciliadores para os Juizados 
Especiais Federais (JEFs) da 6ª, 9ª e 
14ª Varas Federais, localizadas na 
sede da JFAL, em Maceió. A sele-
ção visa ao preenchimento de oito 
vagas de conciliadores, bacharéis 
em Direito ou estudantes do cur-
so de Direito. As inscrições serão 
realizadas, até o dia 18 de agosto, 
na Seção de Treinamento e Desen-
volvimento da JFAL, das 9h às 18h. 
Mais informações pelos telefones 
(82) 2122-4205/1456/4266. O edi-
tal completo pode ser acessado no 
www.jfal.jus.br/concursoconciliador


