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Inteligência Emocional, Alta Performance e Gestão

Encontro debate projetos estratégicos 
da Justiça Federal até 2020

de Agosto24
SEGUNDA

N

Licenças saúde

Gilvan Santos de Almeida
Divisão de Material e Patrimônio
Edi Cavalcante Júnior
Manut. Elétrica

Aniversariantes

Novo CPC 

a próxima 
quinta (27/08), 

o diretor da Esco-
la de Magistratura 
Federal da 5ª Região 
(Esmafe), desembar-
gador federal Rogé-
rio Fialho, representa 
o Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região 
– TRF5 no I Encontro 
Executando a Estra-
tégia da Justiça Fe-
deral, que acontecerá a partir das 
8h, no auditório do Conselho da 
Justiça Federal (CJF), em Brasília. 
Também participarão do evento a 

diretora-geral do 
TRF5, Margarida 
Cantarelli; o juiz 
federal auxiliar 
da Presidência do 
Tribunal, Leonar-
do Resende; e os 
servidores Telma 
Motta (diretora da 
Secretaria Judi-
ciária), Fernanda 
Montenegro (di-
retora da Subse-

cretaria de Tecnologia da Infor-
mação), Mário Camerino (setor de 
estatística); Luiz Targino (diretor da 
Divisão de Desenvolvimento Ins-

titucional); e Eduardo Victor (Divi-
são de Desenvolvimento Institu-
cional). 
Pauta - Dentre os objetivos do 
encontro, está a apresentação dos 
projetos estratégicos, a avaliação 
dos sistemas de informação na 
atividade dos juízes e na gestão 
orçamentária e a discussão em 
torno dos resultados alcançados 
em relação às metas da Justiça Fe-
deral. Na ocasião, serão oferecidas 
oficinas sobre assuntos relaciona-
dos à temática central, como “Pa-
dronização Estatística”,“Indicadores 
Orçamentários” e “Projetos Estra-
tégicos”. 

O TRF5, por meio do Núcleo de 
Desenvolvimento de Recursos 
Humanos (NDRH), está facilitan-
do aos servidores a participa-
ção, gratutita, no 1° Congresso 
de Inteligência Emocional, Alta 
Performance e Gestão, que acon-
tece de amanhã (25) até quinta 
(27/08). Promovido pela Cers 

Cursos online, a modalidade de 
ensino é a distância, ou seja, a ca-
pacitação será individual e as pa-
lestras serão transmitidas ao vivo. 
Serão 20 horas-aulas, aplicadas 
por 16 conferencistas e mediado-
res, como Augusto Cury, Roberto 
Shinyashiki, Junior Cigano, entre 
outros, mas não haverá emissão 

de certificados. Após o 
período de transmissão 
ao vivo, os interessados 
em ter acesso por mais 
180 dias a todo o conteúdo do 
congresso podem adquirir o pas-
saporte completo por R$ 199,00, 
que inclui os valores dos fóruns 
temáticos, todas as palestras, 

conteúdo extra e certificado. As 
inscrições podem ser realizadas 
no site do CERS, por meio do link: 
congresso.cers.com.br/inteligencia-
-emocional/inscrição.

Segurança - Servidores da Subsecreta-
ria de Apoio Especial, responsáveis pela  
segurança de magistrados e das instala-
ções e usuários do Tribunal, participaram, 
no dia 11 de agosto, de treinamento 
ministrado por um oficial e um sargento 
do Exército. A capacitação foi realizada 
no Parque Regional de Manutenção/7 do 
Comando Militar do Nordeste.

O Núcleo de Assistência à Saúde 
(NAS) reforça a importância dos 
servidores que necessitam de 
licenças para tratamento da pró-
pria saúde (LTS), ou por motivo 
de doença em pessoa da famí-
lia (LTPF), comunicarem o fato 
à chefia imediata no primeiro 
dia útil do início do tratamento, 
bem como apresentar, ao Núcleo 
de Saúde, para homologação, 
o atestado emitido por médico 
assistente, no prazo máximo de 
três dias contados da data do iní-
cio de seu afastamento, para fins 
de avaliação ou homologação 
pela perícia oficial singular ou 
Junta Médica Oficial. O servidor 
deverá requerer a licença via Flu-
xus e movimentar para o Núcleo 
de Saúde deste Tribunal. As li-
cenças para tratamento de saúde 
são disciplinadas pela Resolução 
nº 159, de 8/11/2011, do Conse-
lho da Justiça Federal (CJF-RES 
2014/00314, de 24/10/2014). O 
NAS coloca-se à disposição para 
esclarecimentos adicionais pelos 
ramais 9295/ 9297.

Fortaleza recebe, entre os dias 26 
e 28 de agosto, o III Ciclo de Pales-
tras sobre o Novo Código de Pro-
cesso Civil. O evento é promovido 
pela Ordem dos Advogados do 
Brasil - Seccional Ceará, em parce-
ria com a Escola Superior da Ma-
gistratura e a Justiça federal, ambas 
também do Ceará, e a Escola Supe-
rior do Ministério Público. Entre os 
participantes estão os desembar-
gadores federais Marcelo Navarro, 
Paulo Roberto de Oliveira Lima e 
Edilson Nobre. Serão abordados 
temas como as alterações envol-
vendo o Novo CPC e o Sistema 
Recursal, a Coisa Julgada e o Poder 
Público em Juízo. As inscrições são 
gratuitas e podem ser feitas no site 
ieducar.mp.ce.gov.br.


