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Jubileu de Ouro: JFCE comemora 50 anos da reinstalação

Concurso para juiz: consulta aos locais 
de provas estão disponíveis 

TRF5 promove 
mamografias 
gratuitas amanhã 

de Novembro

SEGUNDA

Justiça Federal inicia pesquisa para 
avaliar clima organizacional

Conselho da Justiça Federal 
(CJF) inicia, hoje (13), uma 

pesquisa para avaliar o clima 
organizacional na Justiça Federal 
em todo o país, com o objetivo 
de avaliar, adequar e intensificar 
ações de melhoria relaciona-
das à gestão de pessoas e dos 
processos de trabalho. Estão 
sendo avaliados temas como 
liderança, estratégia, comunica-
ção, informação, relacionamento 
interpessoal, entre outros. O for-
mulário eletrônico está disponível 
para servidores e magistrados na 
Intranet do TRF5. É importante 

Posse 
A Justiça Federal no Ceará (JFCE) 
promove, hoje (13), várias ati-
vidades em comemoração aos 
50 anos de sua reinstalação. O 
evento acontece a partir das 9h, 
no auditório do edifício-sede da 
JFCE, e será conduzido pelo pre-
sidente do TRF5, desembargador 
federal Manoel Erhardt, e pelo 
diretor do Foro da JFCE, o juiz 

destacar que não é necessária a 
identificação dos participantes, 
que responderão apenas questões 
relacionadas ao seu órgão. Ao 
final da pesquisa, o CJF compilará 
os dados em resultados globais e 

tras atividades. A solenidade será 
encerrada com um concerto de 
piano. (Com informações da JFCE)

federal Bruno Carrá. Na programa-
ção estão previstas a entrega da 
medalha “Juiz Federal Roberto de 
Queiroz do Mérito Cearense Judi-
ciário Federal” ao desembargador 
federal Roberto Machado e ao juiz 
federal Agapito Machado, além da 
outorga do título “Amigo do Judici-
ário Federal Cearense” a membros 
do judiciário cearense, entre ou-
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consolidados por Região.
Levantamento – São 44 pergun-
tas para magistrados e 77 para 
servidores. Cada respondente 
deverá utilizar uma escala de 
concordância, de 1 a 6, na qual 
a menor nota representa baixa 
concordância com o item e a 
maior nota, alta concordância 
com a afirmativa. A pesquisa 
disponibiliza também um espa-

ço, de preenchimento opcional, 
para críticas e sugestões. Dúvidas 
podem ser encaminhadas ao email 
sepoge@cjf.jus.br.  
(Com informações do CJF)

Prestadoras de serviços do TRF5 
e familiares (do sexo feminino) 
dos terceirizados do Tribunal, 
além de servidoras que não pos-
suam plano de saúde e tenham 
o cartão do Sistema Único de 
Saúde (SUS), não podem perder 
a oportunidade de realizar, ama-
nhã, uma mamografia gratuita 
no TRF5. Em parceria com a Pre-
feitura do Recife, o Tribunal  irá 
disponibilizar, amanhã (14), no 
estacionamento do Tribunal, um 
mamógrafo móvel, em continui-
dade à campanha Outubro Rosa. 

Está disponível, a partir de hoje 
(13), no endereço eletrônico http://
www.cespe.unb.br/concursos/
trf5_17_juiz, a consulta aos locais 
de aplicação da prova objetiva se-
letiva para o XIV Concurso Público 
para Provimento de Cargos de Juiz 
Federal Substituto da 5ª Região. 
O candidato deve acessar o site e 
fornecer os dados solicitados para 
obter as informações. As provas, 
que terão duração de cinco horas, 

O vice-presidente do 
TRF5, desembargador 
federal Cid Marconi, 
representa o Tribunal 
na posse da juíza federal Daniele 
Maranhão como desembargadora 
do Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região. A solenidade acontece nes-
ta terça-feira (14), em Brasília. 

As interessadas devem ter entre 
50 e 69 anos, morar na cidade 
do Recife, trazer o cartão do SUS, 
um comprovante de residência 
e documento de identidade. O 
horário de atendimento será das 
8h às 12h e das 14 às 18h e irá 
beneficiar, também, funcionárias 
dos Tribunais Regional do Traba-
lho (TRT6), de Justiça de Pernam-
buco (TJPE) e de Contas (TCE-PE). 

serão realizadas no dia 19/11, a 
partir das 8h (horário local). É reco-
mendado que o candidato chegue 
ao local da prova com antecedên-
cia de, no mínimo, uma hora.


