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Núcleo de De-
senvolvimento 

de Recursos Humanos 
(NDRH) do Tribunal 
Regional Federal da 5ª 
Região - TRF5 acaba 
de concluir o Progra-
ma de Capacitação 
para o ano de 2017. 
A iniciativa, que tem 
o objetivo de atender 
à política de desenvolvimento de 
pessoas da instituição, levou em 
conta o levantamento de necessi-
dades de capacitação no âmbito 
do Tribunal; as demandas surgidas 
com mudanças e alterações em 

A Justiça Federal na Paraíba (JFPB) 
publicou edital referente a processo 
seletivo de estagiários para os cur-
sos de Administração (de Empresas 
e/ou Administração em Gestão 
Pública), Arquitetura, Arquivologia, 
Biblioteconomia, Ciências Contá-
beis, Comunicação Social (Jornalis-
mo), Engenharia Civil e Informática 
(Desenvolvimento Web e Redes e 
Suportes). O Edital contempla 29 
vagas, distribuídas entre as cidades 
de João Pessoa, Campina Grande, 
Patos, Sousa, Monteiro e Guarabira. 
As inscrições são gratuitas e estão 
abertas até 7/05, no site do Cen-
tro de Integração Empresa- Escola 
(www.ciee.org.br). O estagiário rece-
berá, para uma jornada de 20 horas 
semanais, uma bolsa-auxílio mensal 
de R$ 845. (Com informações da 
JFPB)

normas e procedimentos; reco-
mendações dos órgãos de con-
trole, como Tribunal de Contas da 
União (TCU), Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) e Conselho da Jus-
tiça Federal (CJF); e sugestões de 

Termina na próxima sexta-feira 
(5/05) o prazo para o envio de 
propostas de enunciados para a 
I Jornada de Direito Processual 
Civil, que será realizada nos dias 
24 e 25 de agosto, pelo Centro 
de Estudos Judiciários do Conse-
lho da Justiça Federal (CEJ/CJF), 
em Brasília. As propostas devem 

abordar, obrigatoria-
mente, uma das cinco 
áreas temáticas defini-
das: Parte Geral; Pro-
cesso de Conhecimen-
to; Tutelas de Urgência 
e Procedimentos Espe-
ciais; Recursos e Precedentes Judi-
ciais; e Execução e Cumprimento 

Terminam na próxima sexta 
(5/05) as inscrições para o II 
Prêmio Ajufe de Boas Práticas 
de Gestão. O objetivo é identifi-
car, valorizar e disseminar boas 
práticas na Justiça Federal, além 
de estimular uma gestão parti-
cipativa e eficiente no Judiciário. 
São quatro categorias de parti-
cipação: magistrados, servidores 
federais, estudantes universi-
tários e operadores do Direito 
(advogados públicos, membros 
do Ministério Público Federal, 
advogados e delegados da Po-
lícia Federal). Mais informações: 
www.ajufe.org.br.

Magistrados e operadores do 
Direito interessados em parti-
cipar do Curso de Extensão na 
Fordham  School of Law – Nova 
Iorque – Estados Unidos, que 
a Escola Judicial do Tribunal de 
Justiça de Pernambuco (Esma-
pe) está oferecendo, podem 
fazer a pré-inscrição até o dia 
30/06. É preciso enviar e-mail 
para o endereço eletrônico 
ej.diretoria.geral@tjpe.jus.br, 
informando nome, Tribunal de 
origem, cargo, e-mail e telefone 
para contato. O valor do curso 
é de US$ 1.200, a serem pagos 
somente após a confirmação 
da pré-inscrição. A capacitação 
será realizada no período de 6 a 
10/11, com certificado presen-
cial de 20 horas-aula.

de Sentença. Informações no site 
do CJF: www.cjf.jus.br.

gestores do TRF5. A pro-
posta ainda é passível de 
modificações, visando a 
ser adaptada a eventuais 
necessidades que possam 
surgir ao longo do ano, 
identificadas pela Admi-
nistração do TRF5. 
Eventos - Estão progra-
mados cursos presenciais 
e a distância em Direito; 

combate à corrupção; mediação e 
conciliação; regras ortográficas e 
produção textual; código de con-
duta para uso de redes sociais; 
preparação para aposentadoria, 
entre outros.


