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Palestra sobre 
Inteligência em 
Segurança Pública

de Novembro27
QUINTA

A

Servidores da área de TI finalizam capacitação em COBIT

Funpresp-Jud oferece novo regime de 
previdência complementar

Fundação de Previdência 
Complementar do Servidor 

Público Federal do Poder Judiciário 
(Funpresp-Jud) está divulgando, no 
âmbito do Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região – TRF5, seu regime 
de previdência complementar. O 
plano é voltado, principalmente, 
para servidores que tomaram pos-
se a partir de 14/10/2013, uma vez 
que estes, ao se aposentarem, re-
ceberão o valor limitado pelo teto 
do Regime de Previdência Social 
(INSS).  Criada pela Resolução STF 
nº 496, de 25/10/2012, a Funpresp-
-Jud tem como finalidade adminis-
trar e executar planos de benefí-
cios de caráter previdenciário para 

membros e servidores públicos 
titulares de cargo efetivo do Poder 
Judiciário da União, do Ministério 
Público da União e do Conselho 
Nacional do Ministério Público. 
Contribuição – O servidor e o ór-
gão contribuem com o percentual 
de 6,5% a 8,5%. As contribuições 
podem ser deduzidas do Imposto 
de Renda em até 12%. De acordo 
com a Funpresp-Jud, o servidor 
submetido ao regime de previdên-
cia anterior (paridade/integralidade 
ou média salarial) também pode 
investir para melhorar sua renda 
na aposentadoria. Os interessados 
em obter mais informações devem 
procurar o Eliabe Ferreira dos An-

Servidores da Subsecretaria de 
Tecnologia da Informação (STI) 
concluíram, na última terça-feira 
(25/11), na Esmafe, o curso de 
COBIT (Control Objectives for 
Information and Related Tech-
nology), promovido pelo Núcleo 
de Desenvolvimento de Recursos 
Humanos (NDRH). O Cobit é um 

guia de boas práticas, apresen-
tado junto com um conjunto de 
conceitos utilizados pelos técnicos 
de informação, para resolver pro-
blemas com foco em governança 
em Tecnologia da Informação (TI). 
Estrategicamente,  possibilita que 
a TI tenha seu desempenho men-
surado e seus riscos devidamente 

apontados e tratados. Desti-
nada aos servidores da área 
de Tecnologia da Informação 
do TRF5 e das Seções Judici-
árias da 5ª Região, a capaci-
tação equivaleu a uma etapa 
fundamental na preparação 
dos servidores ao primeiro ní-
vel da certificação em COBIT.

A Subsecretaria de Apoio Especial 
(SAE) e o Núcleo de Desenvol-
vimento de Recursos Humanos 
(NDRH) do TRF5 promovem, ama-
nhã (28/11), das 9h às 12h, na 
Escola da Magistratura Federal (Es-
mafe), palestra sobre Inteligência 
em Segurança Pública, destinada 
a agentes de segurança e trans-
porte do TRF5 e das seções judi-
ciárias. Ministrada pelo servidor 
Fabiano Henrique Braga Martins, 
lotado na Subsecretaria de Apoio 
Especial (SAE), a palestra aborda-
rá temáticas como produção de 
conhecimento, reunião de dados, 
inteligência e contrainteligência, 
entre outros. Fabiano Martins par-
ticipou do Curso de Inteligência 
em Segurança Pública, realizado 
pela Escola de Inteligência de Se-
gurança Pública do Estado do Rio 
de Janeiro. O NDRH informa que 
os interessados em participar da 
palestra dedem enviar e-mail para: 
ndr-treinamento@trf5.jus.br.

A iluminação da árvore de Natal 
do TRF5 já foi ativada, embe-
lezando os jardins do Tribunal. 
Mas além da beleza, a árvo-
re é um símbolo do programa 
de Responsabilidade Social do 
TRF5: foram utilizados materiais 
reaproveitados da obra de am-
pliação do TRF5 e lâmpadas de 
anos anteriores, de acordo com a 
Subsecretaria de Infraestrurtura e 
Administração Predial (SIAP).

Iluminação natalina sustentável

O servidor Fábio Paiva, assessor 
do desembargador federal Mano-
el Erhardt, ministrou, na semana 
passada, na Subseção Judiciária 
de Serra Talhada, o curso de Pro-
cesso Penal para servidores das 
Subseções de Ouricuri, Salgueiro, 
além da própria Serra Telhada. 
Durante o treinamento foram 
abordados temas teóricos e práti-
cos relacionados às atividades das 
varas na área de Processo Penal.

Servidor ministra 
curso sobre 
Processo Penal

jos, da Seção de Aposentadorias e 
Pensões da Subsecretaria de Pes-
soal (ramais 9876/9332).


