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Justiça Federal na 5ª Região promove 
mutirões de conciliação

TRF5 promove capacitação na solução para análise de dados
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té a próxima sex-
ta (27), as Seções 

Judiciárias de Pernam-
buco (SJPE), do Ceará 
(SJCE) e de Sergipe 
(SJSE) estão promo-
vendo audiências de 
conciliação, dentro da 
10ª Semana Nacional 
da Conciliação 2015, 
que teve início na 
segunda-feira (23). Na 
SJPE, o coordenador-regional da 
Conciliação da Justiça Federal de 
1º Grau da 5ª Região, desembar-
gador federal Lázaro Guimarães, 
abriu os trabalhos, juntamente com 

a diretora do Foro, juíza federal 
Joana Carolina Lins Pereira, a coor-
denadora do Centro Judiciário de 
Solução de Conflitos e Cidadania 
(Cejusc), juíza federal Nilcéa Maggi, 

e a juíza federal assistente do Ce-
jusc, Daniela Zarzar. “A conciliação 
é uma forma de sair do conflito de 
espírito aberto, uma tendência que 
vai sanar o Poder Judiciário”, desta-
cou Lázaro Guimarães.
Conciliação – A Semana Nacional 
da Conciliação é incentivada, anu-
almente, pelo Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), com o objetivo 
de fomentar e concentrar a solu-
ção consensual de conflitos em 
dezenas de tribunais do país. O 
mote da campanha deste ano é “O 
caminho mais curto para resolver 
seus problemas”. (Com informa-
ções da Ascom/JFPE)

A Subsecretaria de Tecnologia 
da Informação (STI) do TRF5 está 
promovendo duas turmas do 
treinamento Solução de Aná-
lise e Descoberta de Dados da 
5ª Região - Business Inteligence 
(BI),  para equipe de TI do Tribu-
nal e das seis seções judiciárias 
da 5ª Região. A primeira turma 

teve início segunda (23) e conclui 
o curso hoje. O segundo grupo 
fará a capacitação nos dias 30/11, 
1º e 2/12. O objetivo do treina-
mento é padronizar e capacitar os 
servidores no desenvolvimento de 
projetos para disponibilização de 
informações gerenciais, das áreas 
administrativa e judicial. Tais infor-

mações poderão ser 
extraídas a partir de 
uma única solução, 
de maneira integra-
da e automatiza-
da, consolidando e 
associando todas os 
dados dos sistemas 
da 5ª Região.

(1) O analista judiciário Vinícius 
Oliveira, lotado na sede do TRE 
em Macapá (AP), deseja ser re-
distribuído, mediante permuta, 
para o Recife. Os servidores com 
o mesmo cargo, interessados 
em trabalhar no TRE de Macapá, 
devem entrar em contato pelo 
telefone (27) 99896-2704. 
(2) Já o técnico judiciário Marce-
lo Jose Silva, servidor do TRT-18, 
lotado em Goiânia/GO, deseja a 
redistribuição por permuta com 
servidor do TRF5 (Ceará, Para-
íba ou Pernambuco), inclusive 
subseções. Interessados devem 
entrar em contato pelo e-mail: 
marcelo.oliveira@trt18.jus.br ou 
pelo telefone: (88) 99713-6370. 
(3) A técnica judiciária Izabela 
Vasconcelos Matos, lotada na 
Coordenação de Orçamento 
e Finanças do Supremo Tribu-
nal Federal, em Brasília, deseja 
ser redistribuída para qualquer 
órgão da Justiça Federal na 5ª 
Região, priorizando o TRF5 e a 
Justiça Federal em Pernambuco. 
Os interessados podem entrar 
em contato pelo telefone: (81) 
99296-1807 ou pelo e-mail: iza-
bela.matos@stf.jus.br.

Servidoras da Seção de Arquite-
tura da Subsecretaria de Infraes-
trutura e Administração Predial 
do (SIAP), Maluh Marinho Costa, 
Valdenice Sousa, Tatiana Abitbol 
e Flávia Bello estão participando 
do curso “Acessibilidade Aplicada”, 
realizado no Conselho da Justiça 
Federal (CJF), em Brasília-DF. O 
seminário começou anteontem 
(23) e termina hoje. A participação 
das servidoras visa a aperfeiçoar o 
conhecimento na área, com o fim 
de promover melhores condições 
de acessibilidade para todos. 

A juíza federal Cristiane Mendonça 
Lage, substituta da 3ª Vara Fede-
ral da Paraíba, respondendo pela 
16ª Vara, tornou pública a relação 
de alistados, em caráter definitivo, 
para servirem de jurados daquele 
Juízo no ano de 2016. Ao todo, 
859 pessoas foram relacionadas.


