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Juízes federais da 5ª Região recebem 
prêmio Conciliar é Legal

Seleção para 
cadastro reserva 
da Funpresp-Jud

Inscrições para curso SEI! USAR terminam amanhã

Mutirão de
conciliação em 
Iguatu/CE

diretor do Foro 
da Seção Judi-

ciária do Rio Grande 
do Norte, juiz fe-
deral Marco Bruno 
Miranda Clementi-
no, e a juíza federal 
Gisele Maria da Silva 
Araújo Leite, ambos 
representantes da 
Justiça Federal na 5ª 
Região, foram ven-
cedores, na categoria Juiz Indivi-
dual (Justiça Federal), na edição 
de 2016 do VII Prêmio Conciliar é 
Legal. A cerimônia de entrega das 
láureas foi realizada ontem (14), 
no Plenário do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ). O Prêmio Conci-
liar é Legal foi idealizado com o 

Aniversariantes

Juiz Federal Isaac Batista de 
Carvalho Neto

SJPE - Fórum Social

Erivânia José de Lira 
Secretaria Judiciária
Helder Lins de Carvalho 
Subsecretaria de Orçamento e Finanças
Ítalo Mendes de Oliveira 
SOSERVI

Media Training 
– Os novos juízes 
federais substitu-
tos participaram, 
ontem, na Esmafe, 
de uma atividade 
prática, o circuito 
de mídia, no qual 
foram simuladas 
entrevistas para 
veículos Jornal, TV 
e Rádio.

objetivo de conferir ao Poder Ju-
diciário a imagem de uma justiça 
sensível, pacificadora e eficiente. 
Neste ano, o prêmio contemplou 
as categorias de Tribunal Estadu-
al, Tribunal Regional do Trabalho, 
Tribunal Regional Federal, Juiz 
Individual, Instrutores de Media-

ção e Conciliação, Ensino Superior, 
Mediação e Conciliação Extraju-
dicial e Demandas Complexas ou 
Coletivas. 
Semana Nacional de Conciliação 
- Foram  premiados, independen-
temente de inscrição, os Tribunais 
Estaduais, Federais e Trabalhistas 
que alcançaram índices de compo-
sição mais elevados durante a XI 
Semana Nacional de Conciliação, 
realizada no período de 21 a 25 
de novembro de 2016. Trata-se de 
uma campanha de mobilização, 
realizada anualmente, que envolve 
todos os tribunais brasileiros, os 
quais selecionam os processos que 
tenham possibilidade de acordo e 
intimam as partes envolvidas para 
solucionarem o conflito.

Estão abertas, até amanhã (16), 
as inscrições gratuitas para o 
curso Sistema Eletrônico de Infor-
mações – SEI! USAR, treinamento 
na plataforma de gestão docu-
mental que se tornou obrigatório 
para tramitação de novos do-

cumentos no TRF5 desde o início 
deste mês. As aulas, na modali-
dade de ensino a distância, equi-
valente a 20 horas, poderão ser 
acessadas dos dias 21/02 a 13/03. 
O Núcleo de Gestão Documental 
do Tribunal informa que todos 

os usuários do 
Fluxus, e demais 
interessados em 
usar o sistema 
SEI, devem fazer 
o curso. As inscrições estão aber-
tas até amanhã (16), na página da 

ENAP na internet, copiando 
o link de inscrições: https://
enapvirtual.enap.gov.br/lo-
gin/index.php. A plataforma 
foi cedida sem custos para 

diversas instituições públicas, 
entre as quais o TRF5. 

A 25ª Vara Federal em Iguatu, 
no Ceará, está realizando, desde 
ontem, mutirão de audiências de 
conciliação, instrução e julgamen-
to das ações previdenciárias que 
tramitam no Juizado Especial Fe-
deral Adjunto. Até sexta-feira (17), 
serão realizadas 840 audiências, 
com a participação de aproxi-
madamente 2.600 pessoas, entre 
autores, testemunhas, advogados 
e procuradores federais.

A Fundação de Previdência Com-
plementar do Servidor Público 
Federal do Poder Judiciário (Fun-
presp – Jud) está com inscrições 
abertas, até o dia 20 de fevereiro, 
para processo seletivo nacional de 
formação de cadastro reserva de 
empregos em comissão. São vagas 
para coordenadoria de administra-
ção e finanças; coordenadoria de 
tecnologia e informação; e coor-
denadoria de gestão de pessoas. 
O salário é de R$ 12.289,42, para 
40 horas semanais no regime de 
dedicação integral. Requisitos para 
cada cargo e mais informações 
podem ser encontrados no edi-
tal que está disponível no portal: 
http://www.funprespjud.com.br.


