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Servidores do TRF5 participam de curso sobre termo de referência

Doação de sangue
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diretora e a su-
pervisora da 

Secretaria Judiciária 
do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – 
TRF5, respectivamente 
Telma Motta e Sandra 
Bouwman, e o diretor 
da Subsecretaria de 
Precatórios do Tribu-
nal, Jaelson Ferreira, 
estiveram ontem (13), no auditório 
da Justiça Federal em Pernambuco 
(JFPE), para promover um treina-
mento com servidores e diretores 
de todas as varas e turmas recur-
sais da JFPE sobre o novo módulo 
das Requisições de Pequeno Valor 
(RPVs) e dos Precatórios do Pro-

cesso Judicial Eletrônico (PJe), que 
permite a autuação eletrônica dos 
requisitórios, tornando mais sim-
ples o trabalho da Subsecretaria 
de Precatórios do TRF5.  O encon-
tro serviu, também, para debater 
temas como legislação, procedi-
mentos e gestão estratégica dos 

precatórios. Cerca de 50 ser-
vidores participaram da ca-
pacitação, que contou com o 
acompanhamento de direto-
res das subseções do interior 
do Estado, por videocon-
ferência. Para a Diretora da 
Secretaria Judiciária do TRF5, 
Telma Motta, o encontro é 
fundamental para atualizar 
os servidores e diretores das 

varas federais. “É importante para 
todos saberem como utilizar o 
novo sistema do RPV e Precatório, 
pois a nova funcionalidade torna 
as operações mais ágeis e segu-
ras”, ressaltou. Todas as seções 
judiciárias da 5ª Região já partici-
param desse treinamento.

Servidores do TRF5 participam, 
desde ontem (13/10), do curso 
“Como planejar a contratação e 
estruturar o termo de referência 
para compras e serviços contí-
nuos”. Promovido pelo Núcleo 
de Desenvolvimento de Recur-
sos Humanos (NDRH) do TRF5, 

a capacitação será realizada até 
amanhã, das 8h30 às 18h,  no 
auditório da Esmafe. Entre os tópi-
cos abordados, “A importância do 
planejamento para o sucesso das 
contratações públicas” e a “Estru-
tura do termo de referência e do 
edital a partir dos levantamentos 

do planejamento”. Os participan-
tes podem acompanhar o con-
teúdo programático através de 
apostilas e apresentação de slides. 
A servidora Maria de Fátima, da 
Secretaria de Recursos, destacou 
o aprendizado adquirido no cur-
so. “É muito interessante passar a 

entender o pro-
cesso de aquisi-
ção de produtos 
para o Tribunal 
e conhecer as 
leis que regem a 
contratação de 
serviços”, disse.
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A desembargadora federal emé-
rita do TRF5, Margarida Canta-
relli, será homenageada, hoje, às 
19h, com a outorga da Medalha 
do Mérito Faculdade de Direi-
to do Recife. A cerimônia será 
realizada no Salão Nobre da 
Faculdade de Direito do Recife, 
na Boa Vista.

Com o slogan “Servidor serve ao 
amor”, o Núcleo de Assistência à 
Saúde (NAS), em parceria com o 
Hemope, realiza, amanhã, a cam-
panha de doação de sangue para 
repor o estoque daquele Hemo-
centro. A coleta será realizada 
pelo Hemope, das 9h às 13h e das 
13h30 às 16h, nas dependências 
do NAS. A campanha de doação 
de sangue, segundo a diretora 
do NAS, Degilane Soares Chaves, 
marca o início das atividades pro-
gramadas para celebrar a Semana 
da Saúde 2014, realizada de hoje 
até a próxima sexta-feira.

Quem quiser conferir a exposição 
temática “A Mulher e o Câncer 
de Mama no Brasil”, organizada 
pelo Instituto Nacional de Cân-
cer José Alencar Gomes da Silva 
e pela Fundação Oswaldo Cruz, 
é só clicar no banner que estará 
disponível, hoje, na Intranet do 
TRF5. De acordo com a diretora do 
NAS, Degilane Chaves, a exposição 
passa pelo simbolismo da mama e 
reúne imagens de campanhas de 
controle do câncer de mama rea-
lizadas no País, ao longo das últi-
mas décadas.
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