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Dia dos Pais

CNJ quer conhecer práticas em gestão de pessoas no Judiciário 

Em novo andar 

Programa de Exames Periódicos de Saúde é lançado

de Agosto6
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Aniversariantes

oi lançado, ontem, 
no Tribunal Regio-

nal Federal da 5ª Re-
gião– TRF5, o Programa 
de Exames Periódicos de 
Saúde, voltado para ma-
gistrados e servidores. 
Na ocasião, o diretor da 
Escola de Magistratura 
Federal da 5ª Região, 
desembargador federal 
Rogério Fialho, o assessor jurídico 
da Diretoria Geral (DG), Janilton 
José de Oliveira, e o diretor da 
Divisão Desenvolvimento Institu-
cional, Luiz Targino, aniversariantes 
do mês, foram os primeiros a rece-
beram as requisições de exames, 
entregues, respectivamente, pelo 
vice-presidente do TRF5, desem-
bargador federal Roberto Macha-

do, e pela diretora-geral, Marga-
rida Cantarelli. O lançamento do 
programa contou com a participa-
ção dos juízes federais Leonardo 
Resende (auxiliar da Presidência), 
Bruno Carrá (diretor do Foro da 
Seção Judiciária do Ceará) e Élio 
Wanderley (SJPE), da diretora da 
Secretaria Administrativa, Sorária 
Caio, do diretor da Subsecretaria 

Os representantes das áreas de Ges-
tão de Pessoas dos Tribunais de todo 
o Brasil terão até o dia 31 deste mês 
para responder a um questionário 
formulado pelo Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), sobre as iniciativas ado-
tadas em gestão de pessoas. A partir 
deste diagnóstico, o CNJ pretende 

traçar um perfil geral sobre o desen-
volvimento dessas práticas, a fim de 
orientar e propor ações de melhoria, 
bem como identificar modelos de re-
ferência para todo o Judiciário. São 33 
perguntas que versam sobre a unida-
de de Gestão de Pessoas e o plane-
jamento voltado para esta área; sele-

ção, ingresso e lotação de servidores; 
acompanhamento e desenvolvimento 
de servidores e gestores e, por fim, em 
relação à valorização das pessoas e ao 
ambiente de trabalho. O questionário 
está disponível no sítio eletrônico do 
CNJ – www.cnj.jus.br. Os resultados 
serão compilados em um relatório.

de Pessoal, Onal-
do Mangueira, da 
diretora do Núcleo 
de Assistência à 
Saúde (NAS), De-
gilane Chaves, da 
médica Fabiana 
Kovacs e da asses-
sora especial da 
Presidência, Josely 
Santana.

Prevenção - Os exames perió-
dicos compreendem avaliação 
clínica e exames complementares 
e, ainda, testes específicos para 
grupos de riscos, solicitados pelos 
profissionais do NAS, que devem 
ser realizados, preferencialmen-
te, no mês em que o magistrado 
ou servidor fizer aniversário, sem 
nenhum ônus. Os exames serão 

anuais para quem tem mais de 
45 anos ou possuir indicação dos 
médicos do TRF5. Quem tem me-
nos de 45 anos realizará os pro-
cedimentos indicados a cada dois 
anos. O programa visa à melhoria 
da gestão de pessoas e está pre-
visto no Planejamento Estratégico 
da Justiça Federal 2015/2020. O 
programa visa ao aperfeiçoamento 
da gestão de pessoas e está pre-
visto no Planejamento Estratégi-
co da Justiça Federal 2015/2020. 
Outro objetivo do programa é o 
fortalecimento do grau de satis-
fação no ambiente de trabalho, 
promovendo políticas de gestão 
de pessoas que contribuam para o 
bem-estar de magistrados e servi-
dores, além da melhoria do clima 
organizacional.

A Divisão de Comunicação Social 
está funcionando, desde ontem, 
no lado sul do 4ª andar do edi-
fício sede do TRF5. A equipe do 
programa Via Legal, que atua 
por meio de um convênio firma-
do entre o Conselho da Justiça 
Federal (CJF) e o TRF5, também 
está no mesmo local.

Ocorrerá amanhã (7/08), às 10h, 
na sala das Turmas do TRF5, a pa-
lestra sobre o case “Dieta da Rede 
Social”, com o jornalista Marcus 
Andrey, em comemoração ao Dia 
dos Pais. Ao final do evento, os 
servidores da Secretaria Adminis-
trativa Elias Souza e Daniela El-
-Deir farão uma apresentação de 
voz e violão. A diretora do Núcleo 
de Desenvolvimento e Recursos 
Humanos (NDRH), Soraya Portu-
gal, acredita que a  palestra contri-
buirá não apenas para apresentar 
uma forma diferente de cuidar da 
saúde, mas também para divulgar 
experiências exitosas, que impac-
tam positivamente no ambiente 
profissional.
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