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Ministro Ribeiro Dantas será 
homenageado na JFRNde Outubro22

QUINTA

O Aniversariantes

TRF5 divulga na intranet relação de 
psicoterapeutas credenciados

Inscrições para curso Novo CPC terminam hoje

Desembargadores 
prestigiam agenda 
de solenidades
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Josué Gomes Barbosa
Limpeza
Severino Elias de Santana
Limpeza

Núcleo de Assis-
tência à Saúde 

(NAS) credenciou psi-
coterapeutas para pres-
tação de serviços aos 
beneficiários do Plano 
de Assistência Psicoló-
gica e Psiquiátrica do 
TRF5. Os profissionais 
atendem crianças, ado-
lescentes, adultos e 
idosos e possuem espe-
cialização em diferen-
tes abordagens. Os consultórios 
estão localizados nos bairros de 
Boa Viagem, Boa Vista, Espinheiro, 
Graças, Torre e Madalena. A rela-
ção dos profissionais credenciados 
já está disponível na intranet. Para 
consultá-la, basta acessar o menu 

“Unidades”, clicar em “Núcleo de 
Assistência à Saúde” e, depois, no 
link “Relação de Psicoterapeutas 
Credenciados”. Mais informações 
sobre o serviço podem ser en-
contradas no Edital de Credencia-
mento de Psicólogos, disponível 

no item “Programas”. Outros es-
clarecimentos podem ser obtidos 
no Setor de Psicologia ou Serviço 
Social do NAS, ramais 9296, 9258 
e 9322.  
Credenciamento - As inscrições 
para credenciamento de psicotera-
peutas continuam abertas e o ob-
jetivo é contemplar o maior núme-
ro possível de abordagens clínicas, 
bem como bairros de localização 
dos consultórios. De acordo com o 
NAS, com esta iniciativa, magistra-
dos e servidores, bem como seus 
dependentes, passam a contar 
com profissionais experientes e 
pós-graduados, que comprovaram 
possuir os requisitos exigidos no 
Edital de Credenciamento 06/2015 
deste Tribunal.   

O Núcleo de Desenvolvimento 
de Recursos Humanos (NDRH) 
informa que as inscrições para o 
curso “Novo Código de Processo 
Civil – Destaque das Principais 
Novidades” estão abertas até 
hoje (22). Estão sendo oferecidas 

10 vagas exclusivas para servido-
res. Promovido pela empresa CERS 
Cursos Online, o curso é realizado 
na modalidade a distância e pos-
sui carga horária de 16h. As aulas 
serão ministradas pelo professor 
da Faculdade de Direito da Uni-

versidade Federal de Pernambu-
co, Leonardo Carneiro da Cunha, 
entre o período de 26 de outubro 
a 11 de dezembro de 2015. Os in-
teressados devem fazer a inscrição 
através da Intranet.  Mais informa-
ções com o NDRH (Ramal 9818).

Na próxima segunda-feira (26), o ministro 
Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), será homenageado 
em solenidade promovida pela Justiça Fe-
deral no Rio Grande do Norte (JFRN) e pelo 
Ministério Público Federal (MPF-RN), em 
razão da ascensão do magistrado ao cargo 
de ministro do STJ. O evento será às 10h, no 
auditório daquela Seção Judiciária, no bairro de Lagoa Nova, em Na-
tal. O ministro Ribeiro Dantas foi procurador da República no RN e 
desembargador federal do TRF5.

O desembargador federal Manoel 
Erhardt representa, hoje, o TRF5, 
na solenidade de entrega de Título 
de Cidadão do Recife ao presi-
dente da Ordem dos Advogados 
do Brasil – Seccional Pernambuco, 
Pedro Henrique Reynaldo Alves. 
O evento será realizado às 16h, 
na Câmara Municipal do Recife. 
Já o vice-presidente do Tribunal, 
desembargador federal Roberto 
Machado, estará presente à sole-
nidade comemorativa do Dia do 
Aviador e da Força Área Brasileira, 
que acontece nesta sexta (23), às 
10h, no II Comar.

Visita - O TRF5 recebeu, ontem 
(21), 25 alunos do 8ª período do 
curso de Direito da Faculdade Me-
tropolitana, localizada em Jaboatão 
dos Guararapes, Região Metro-
politana do Recife. Os estudantes 
foram acompanhados pelo profes-
sor da disciplina Prática Jurídica, 
Danilo Mergulhão. O grupo assistiu 
ao vídeo institucional “A Casa do 
Direito” e à sessão do Pleno, encer-
rando a visitação no heliponto.


