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Os copos descartáveis têm como 
origem o petróleo, uma fonte não 

renovável, e causam grande impac-
to ambiental. Prefira garrafinhas ou 
canecas, no lugar dos descartáveis.

Fonte: http://tmf-ambientalista.blogspot.com 

Meio Ambiente

Curso sobre planejamento de contratação de serviços contínuos

Ambientação de 
estagiários

JFPE realiza 
leilões judiciais 
em Palmares 

+ Leia mais: www.trf5.jus.br
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Gestores do TRF5 debatem instrução 
normativa sobre ponto eletrônico
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estores dos diversos 
setores do Tribunal 

Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5 estiveram 
reunidos, ontem, com o 
diretor-geral, João Bo-
telho, o diretor da Sub-
secretaria de Pessoal, 
Onaldo Mangueira, e com 
os supervisores da Subse-
cretaria de Tecnologia da 
Informação (STI), Moacir 
Giordano e Eveline Ferraz, 
para tirar dúvidas sobre a Instru-
ção Normativa nº 00006/2014, 
publicada no Diário Eletrônico do 
último dia 26/09, que dispõe so-
bre o registro de frequência dos 

servidores da parte administrativa 
do TRF5, que cumprem 35 horas 
semanais por meio de biometria 
digital. A partir de quarta-feira, dia 
1º de outubro, o registro do ponto 

O Núcleo de Desenvolvimento 
de Recursos Humanos (NDRH) 
está promovendo o curso de 
“Como planejar a contratação 
e estruturar o termo de refe-
rência para compras e serviços 
contínuos”, para os servidores 
do Tribunal Regional Fede-

ral da 5ª Região – TRF5. O curso 
vai abordar temas como “As três 
fases do processo de contratação 
pública”; “Critérios de sustenta-
bilidade ambiental em compras 
e serviços”, entre outros.  Para se 
inscrever, o servidor deve enviar, 
até o dia 13/10, um e-mail para o 

Desde ontem, já está disponível 
no Portal de Educação a Distân-
cia (EaD) do TRF5, o Programa 
Obrigatório de Ambientação dos 
Estagiários de Nível Superior. Os 
estudantes inscritos na Turma 1 
têm até o dia 29/11 para concluir 
o curso, que tem carga-horária 
de 20h. O acesso pode ser reali-
zado por meio do link http://ead.
trf5.jus.br/

A Subseção Judiciária de Pal-
mares realiza, nesta terça-feira 
(30/09) e no dia 14/10, leilões 
de bens penhorados em ações 
judiciais. O leilão reúne bens 
móveis e imóveis, tais como: 
lotes de terra, engenhos, mó-
veis, eletrodomésticos, celu-
lares, computadores, carros, 
motos, tratores e materiais 
para comércio. Os eventos 
serão realizados no Luar Palace 
Hotel, situado na Rua da Pal-
ma, nº 39, Centro de Palmares. 
Para mais informações, acesse 
o site da JFPE, clique na aba 
“Transparência Pública” e, em 
seguida, em “Leilões”.

eletrônico será feito exclu-
sivamente pelo sistema de 
biometria.
Registro - O sistema registra 
a frequência no intervalo das 
7h às 21h. Alguns servidores 
relataram problemas quanto 
à leitura da digital. Segundo 
a STI, a coleta da digital em 
horários diferentes faz com 
que o equipamento emita a 
mensagem “Acesso negado”. 
Outro motivo para a ocor-

rência é a permanência do dedo 
no leitor após o apagamento da 
luz vermelha, ou o não cadastra-
mento do servidor no sistema. 

NDRH (ndrh-treinamento@trf5.
jus.br), contendo nome comple-
to, lotação, matrícula e ramal. 
A capacitação será ministrada 
no período de 13 a 15/10, no 
auditório da Esmafe, das 14h às 
18h, e terá carga horária de 24 
horas/aula.


