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CJF abre seleção para instrutor do curso Gestão de Riscos na Administração Pública

Evento discutiu ações prioritárias 
para o Judiciário em 2016

de Maio18
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Aniversariantes

Doença osteomuscular 
relacionada ao trabalho

Inscrições para o 
Encontro Nacional 
dos Juízes Federais 

s ações prioritárias a serem 
desenvolvidas pelo Judiciá-

rio no ano de 2016 foram o mote 
da 1ª Reunião Preparatória para 
o IX Encontro Nacional do Poder 
Judiciário, realizada na Escola de 
Magistratura Federal da 1ª Região, 
em Brasília, e que contou com a 
participação de integrantes da 
rede colaborativa de governan-
ça da Justiça brasileira. Durante a 
reunião,  os participantes da Jus-
tiça Federal, entre os quais a di-
retora da Secretaria Judiciária e o 
diretor da Divisão de Desenvolvi-
mento Institucional (DDI) do TRF5,  
respectivamente, Telma Motta e 
Luiz Targino, apontaram a neces-
sidade de se melhorar o fluxo de 
informações entre os Tribunais 
Regionais Federais (TRFs), Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) e Supremo 
Tribunal Federal (STF), com o obje-
tivo de garantir maior agilidade no 
julgamento de temas repetitivos 
ou de repercussão geral. O grupo 
entendeu, também, ser essencial 
construir procedimentos especiais 
para garantir efetividade às inicia-
tivas de conciliação e a disposição 

na implantação de um sistema 
judicial eletrônico único para toda 
a Justiça, de maneira a permitir 
transparência, segurança e agi-
lidade na atividade jurisdicional. 
Promovido pelo Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ), o evento foi 
realizado de 5 a 7/05. (Com infor-
mações da Ascom/CJF).

O Conselho da Justiça Federal 
(CJF) está com inscrições abertas 
para seleção de instrutor do cur-
so “Gestão de Riscos na Adminis-
tração Pública”. Os interessados 
em participar devem ser servido-

res do quadro efetivo do Conselho 
da Justiça Federal, da Justiça Fe-
deral de 1º e 2º graus, do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ) ou do 
Tribunal de Contas da União (TCU). 
Os candidatos devem possuir só-

lidos conhecimentos da estrutura 
do Poder Judiciário, bem como da 
jurisprudência do TCU. Para con-
correr, o candidato deve enviar o 
currículo assinado em arquivo PDF, 
para a Secretaria do Centro de 

A LER (lesão por esforço repeti-
tivo)/DORT (doença osteomus-
cular relacionada ao trabalho) 
é um fenômeno relacionado 
ao trabalho, caracterizado pela 
ocorrência de vários sintomas 
de aparecimento insidioso, 
como dor, dormência e fadiga, 
geralmente nos membros su-
periores, pescoço e/ou região 
dorsal. Vários fatores podem 
estar relacionados à sua gêne-
se: repetitividade de movimen-
tos, manutenção de posturas 
inadequadas por tempo pro-
longado, esforço físico, pressão 
mecânica sobre determinadas 
partes do corpo e frio. Existem 
manifestações de LER/DORT 
cujo fator desencadeante é o 
estresse emocional. Nesse caso, 
decorre principalmente da prá-
tica de atividades extenuantes 
ou como subproduto de tensão 
psicológica, angústia ou ansie-
dade. Assim como o diagnós-
tico, a abordagem terapêutica 
desses casos deve contemplar 
fatores ergonômicos, aspectos 
psicológicos e organizacionais 
do trabalho.

As inscrições para 
o XXXII Encon-
tro Nacional dos 
Juízes Federais 
terminam no 
próximo dia 24. 

O evento, organizado pela As-
sociação dos Juízes Federais do 
Brasil (AJUFE), será realizado entre 
os dias 30/10 e 2/11, em Foz do 
Iguaçu, no Paraná. O juiz federal da 
Seção Judiciária de Pernambuco, 
Frederico Azevedo, faz parte da 
Comissão organizadora. As inscri-
ções podem ser feitas pela internet, 
até o dia 24 de maio, no site: www.
encontronacionalajufe.org.br.

Estudos Judiciários, através do e-
-mail capacitacao@cjf.jus.br, com o 
assunto “Gestão de Riscos na Ad-
ministração Pública – Seleção de 
Instrutor”. O prazo para submissão 
é até 18 de maio.


