
Jornal Mural diário produzido pela Divisão de Comunicação Social 
Redação: Christine Matos, Wolney Mororó, Ana Clara Reis, Helen 
Martins, Felipe Oliveira, Sarah Pedon, Cesar Castanha e Danilo Galindo 
Jornalista responsável: Isabelle Câmara - DRT/PE 2528 

Edição nº 2644
www.trf5.jus.br

comunicacaosocial@trf5.jus.br
Fotos: Juliana Galvão, Roberta 

Mariz, Hudson Ramos e 
Danilo Galindo 

Servidores participam de evento sobre Segurança Digital

Curso sobre o 
novo CPC 

TRF5 fará doação de equipamentos 
de informática e móveis

de Julho23
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AniversariantesTribunal Re-
gional Federal 

da 5ª Região – 
TRF5 vai fazer uma 
doação de bens à 
Faculdade de Di-
reito do Recife da 
Universidade Fe-
deral de Pernam-
buco – UFPE. Serão 
microcomputado-
res (CPU, teclado 
e monitor), mesas 
para equipamen-
tos de informática, 
impressoras, armários, e estações 
de trabalho. De acordo com o 
diretor da Divisão de Material e 
Patrimônio (DMP), José Roberto 
Barros, embora não atendam mais 
às necessidades do TRF5, todos os 
equipamentos e móveis estão em 
condições de uso. “Os computa-
dores já estão sendo formatados 
e em breve estarão prontos para 
serem entregues àquela instituição 
de ensino”, completou Barros. 
Manual - No início do mês, uma 
comitiva da Faculdade esteve no 
Tribunal para analisar todo o ma-

terial disponível e ficou satisfeita 
com o que encontrou. A cessão, 

permitida exclusiva-
mente para fins de 
interesse social, atende 
ao que estipula o Ma-
nual de Procedimentos 
para Administração e 
Controle de Materiais 
de Consumo e Bens 
Materiais no âmbito do 
TRF5. De acordo com 
o Manual, a prioridade 
para atendimento dos 
pedidos é para órgãos 
do Poder Judiciário, 
seguidos dos órgãos da 

Administração Pública Federal, da 
qual a UFPE é integrante.

Nos dias 10 e 11 de agosto, os 
servidores da Subsecretaria de 
Tecnologia da Informação (STI) do 
TRF5, José Augusto Lins e João 
Carlos Cabral, participarão do curso 
“Gerenciamento de Riscos e Segu-
rança Digital - Gartner Security & 
Risk Management Summit 2015”, 
que será realizado em São Paulo. 

Durante o evento, os participan-
tes assistirão a palestras, estudos 
de caso e terão a oportunidade de 
debater projetos com analistas da 
empresa promotora. Os principais 
temas a serem tratados serão “Se-
gurança de TI/Arquitetura de Segu-
rança”, “Gestão de Risco e Confor-
midade” e “Gestão de Identidade e 

Acesso”. Os servidores, que atuam 
diretamente na área de Segurança e 
Gestão de Risco do TRF5, acreditam 
que o evento proporcionará a troca 
de experiências e conhecimentos, o 
que contribuirá para gerar mais se-
gurança às informações armazena-
das e disponibilizadas aos usuários 
do Tribunal.

O presidente em exercício do TRF5, desembargador federal Roberto Ma-
chado, a diretora-geral do Tribunal, Margarida Cantarelli, e o desem-
bargador federal emérito Francisco Cavalcanti participaram, na tarde de 
ontem (22), de uma visita de cortesia ao presidente do Tribunal de Justiça 
do Estado de Pernambuco (TJPE), desembargador Frederico Neves.

O Núcleo de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos (NDRH) do 
TRF5 informa que não há mais va-
gas disponíveis para o curso online 
Novo Código de Processo Civil – 
Destaque das Principais Novidades. 
Por este motivo, os servidores ins-
critos que não puderem participar 
da capacitação, devem comunicar 
ao NDRH, até a próxima semana, 
para que outros servidores que es-
tão na fila de espera não percam a 
oportunidade de integrar a turma. 
Mais informações no ramal 9818.


