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O Curso a distância 
de revisão de
benefícios
previdenciários 

Vacinação contra HPV e Herpes Zóster será realizada amanhã
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Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 continua 

com o processo de credenciamen-
to de psicólogos interessados em 
prestar serviços de psicoterapia aos 
beneficiários do Plano de Assistên-
cia Psicológica e Psiquiátrica desta 
Corte. Para se inscrever, o profissio-
nal deve estar registrado no Con-
selho Regional de Psicologia, e ter 
consultório localizado nas cidades 
do Recife, de Olinda, Paulista e do 
Jaboatão dos Guararapes. Os inte-
ressados devem comprovar pós-
-graduação em psicologia clínica e 
um mínimo de dois anos de experi-
ência na área. A iniciativa tem como 
objetivo ampliar a rede de atendi-

mento psicológico à 
disposição dos servi-
dores, magistrados e 
dependentes, incluin-
do mais bairros, o 
que significa maiores 
chances de encontrar 
um profissional na vi-
zinhança, bem como 
expandir o número de 
abordagens terapêu-
ticas oferecidas. 
Edital – Para acessar o edital de 
inscrição, bastar ir ao endereço 
www.trf5.jus.br, clicar na aba “Con-
cursos e Seleções”, à direita, e em 
“Seleções”. A tabela de honorá-
rios está no Anexo IV, com valores 

abaixo de R$ 100. A psicoterapia 
individual custa R$ 81,62. O cre-
denciamento pode ser enviado 
para o e-mail do Núcleo de As-
sistência à Saúde (NAS) do TRF5: 
nas@trf5.jus.br.

A vacinação dos inscritos para 
tomar as doses para imunização 
contra os vírus HPV (Papiloma Ví-
rus Humano) e Herpes Zóster será 
realizada nesta quinta, das 11h 
às 16h, no Núcleo de Assistência 
à Saúde (NAS) do TRF5. A ação 
só foi possível graças à parceria 

firmada entre o Tribunal, a Associa-
ção dos Servidores da Justiça Fe-
deral em Pernambuco – Asserjufe-
-PE e a Clínica Imunidade. Serão 
administradas 28 doses para HPV e 
15 para Herpes Zóster. Mais infor-
mações com Etelvina ou Regina, no 
ramal 9296.

A Subseção Judiciária de 
Ceará-Mirim, no Rio Gran-
de do Norte (RN), está 
cadastrando, desde segun-
da-feira (26/09), entidades 
públicas ou privadas com 
destinação social, interes-
sadas em acolher presta-
dores de serviços gratuitos 
e serem beneficiárias de 
prestações pecuniárias. 
Mais informações pelos telefo-

nes: (84) 3274-0688 / 3274-2960 / 
3274-3773 / 3274-4323.

O setor de Treinamento da Justi-
ça Federal em Pernambuco (JFPE) 
abriu 50 vagas para o curso “Pe-
rícias médicas na Justiça Federal”, 
que será realizado no dia 11 de 
outubro. Serão formadas duas 
turmas, com 25 alunos, cada. A 
primeira será realizada das 8h30 
às 11h30 e a segunda, das 14h às 
18h. O curso será ministrado pelo 
médico Claudio da Cunha Caval-
canti Neto, no auditório do Anexo 
2 do edifício sede da JFPE.

Começam hoje (28) as inscrições 
para magistrados participarem 
do curso Direito Previdenciário II: 
Revisão de Benefícios Previdenciá-
rios. Servidores que assessoram os 
juízes federais na área previdenci-
ária deverão se inscrever de 4 a 6 
de outubro ou até o encerramento 
das vagas disponíveis, no portal do 
Conselho da Justiça Federal (CJF). 
A inscrição para magistrados vai 
até o dia 30/09. O curso, que será 
ministrado a distância, durante o 
período de 13/10 a 11/11, tem o 
objetivo de capacitar magistrados 
e servidores da Justiça Federal para 
analisarem os processos previden-
ciários com maior celeridade, no 
que se refere às revisões de bene-
fícios previdenciários. O Centro de 
Estudos Judiciários do Conselho da 
Justiça Federal (CEJ/CJF) está dis-
ponibilizando 20 vagas para magis-
trados federais e 20 para servido-
res. (Com informações do CJF)


