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Servidores do Judiciário têm descontos para cursos de pós-graduação a distância

JFPE realizará programação para crianças

de Outubro

SEGUNDA

Gestores de TI discutem desafios para 
viabilizar a transformação digital

Aniversariantes

Simone Fernandes de Luna
Gab. do Des. Federal Vladimir Carvalho
Helder Felipe Oliveira Correia 
Gab. do Des. Federal Alexandre Luna

 Foto: Juliana Rocha/JFPB

ervidores das áreas de 
Contratos, Banco de Da-

dos e Business Intelligence (BI) 
da Subsecretaria de Tecnologia 
da Informação (STI) do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região 
- TRF5 e das Seções Judiciárias 
da Paraíba, Rio Grande do Nor-
te e Ceará participaram, na se-
mana passada, em Brasília, do 
11º Congresso de Inovação no 
Poder Judiciário – Conip Judici-
ário 2016. O evento debateu os 
limites e as possibilidades do uso 
das novas tecnologias de informa-
ção e comunicação (TIC) nos pro-
cessos de inovação e modernização 

do Poder Judiciário. Entre os temas 
discutidos no Congresso deste 
ano, as prioridades e estratégias de 
investimentos em TIC para 2017; os 
desafios a enfrentar para viabilizar 

a transformação digital nos tribu-
nais e como a tecnologia pode aju-
dar na superação desses desafios; 
entre outros tópicos. A diretora da 
STI, Fernanda Montenegro, foi uma 
das palestrantes. Na ocasião, abor-
dou as “Restrições Orçamentárias e 
Otimização de Custos em TI”.
Desafios - “A integração e a troca 
de experiências proporcionadas 
pelo Conip, que reúne profissio-
nais de todos os tribunais do país, 
é fundamental para enfrentarmos 
os desafios relacionados à crescen-
te demanda por tecnologia num 
mundo cada vez mais digital”, res-
saltou Fernanda Montenegro.

Os interessados em fazer um 
curso de especialização têm mais 
uma opção. O portal da internet 
BolsasEaD está oferecendo cursos 
de pós-graduação, na modalida-
de de ensino a distância (EaD), 
e bolsas de estudo com 50% de 
desconto para profissionais do 
Poder Judiciário. Dentre os cursos 

oferecidos encontram-se Direito 
Administrativo; Direito Constitucio-
nal; Direito Processual; Administra-
ção de Recursos Humanos no Setor 
Público; Formação de Gestores 
de Contratos; MBA em Gestão de 
Processos; Português Jurídico; e 
outros. Este tipo de instrução (EaD) 
combina um investimento mais 

acessível, por ter um menor 
custo, com a comodidade do 
estudante definir os horários 
em que vai assistir ao conteú-
do disponível no site. Mais in-
formações podem ser obtidas 
no site “bolsasead.com.br” ou 
nos telefones 0800-602-67772; 
3432-2803 e 3037-5123.

Encontro - Após uma reunião de trabalho na Justiça Federal na Paraíba na 
última quinta-feira, os desembargadores federais do TRF5, Rogério Fialho 
(presidente) e Alexandre Luna confraternizaram-se com os juízes federais 
Cristiane Lage, Rodrigo Cordeiro, Sérgio Murilo, Bianor Arruda, Rogério 
Abreu, Bruno Teixeira, Helena Fialho e Rudival Gama (diretor de Foro).

No sábado, 8 de outubro, a Justi-
ça Federal em Pernambuco – JFPE 
estará de portas abertas, das 9h às 
13h, com uma programação volta-
da para os filhos de servidores do 
TRF5, JFPE, da Asserjufe-PE, Re-
jufe e Sintrajuf. Haverá recreação, 
food park, contação de histórias, 
oficinas de pintura e plantação de 
mudas. Os interessados poderão, 
ainda, realizar doações de brinque-
dos e livros, que serão destinados 
à instituição filantrópica Lar de Cla-
ra. Participe! A JFPE fica na Avenida 
Recife, 6250, bairro do Jiquiá.


