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Servidores devem ficar atentos ao 
recadastramento 2018

Divisão de Folha de Pagamen-
to do TRF5 iniciará, a partir do 

dia 19 de fevereiro, o recadastra-
mento 2018, conforme exigência 
contida nas Res./CJF nº 002/2008 
e 004/2008. Servidores do quadro 
do Tribunal, requisitados (ainda 
que integrantes das carreiras do 
Poder Judiciário da União) e ser-
vidores sem vínculo, ocupantes 
apenas de cargos comissionados, 
devem atualizar os dados. Os 
servidores que recebem auxílio-
-saúde precisam apresentar os 
comprovantes de pagamento do 
plano do período compreendido 
entre março/2017 e março/2018. 

Já os que fazem jus ao 
auxílio-transporte de-
vem encaminhar para 
a Folha de Pagamento 
o comprovante de resi-
dência. Os requisitados 
e os que ocupam cargos 
comissionados precisam 
apresentar declaração do 
órgão de origem esclare-
cendo que não recebem 
benefícios semelhantes 
ao auxílio-transporte, 
alimentação e saúde. Toda a docu-
mentação deve ser enviada para o 
email folha@trf5.jus.br .
Prazo - O prazo final para entre-

SAE inicia reabastecimento 
de extintores de incêndio

Oferta de cursos

Daycare Infantil 
Educar 

NDRH realiza Levantamento de 
Necessidade de Capacitação
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Luciana de Medeiros Fernandes
Gab. Des. Fed. Élio de Siqueira Filho
Juliana Dowsley Gitirana Maciel
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Jairo Conde Jogaib Júnior
Subsecretaria de Controle Interno
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Juiz Federal Leopoldo  

Fontenelle Teixeira
SJCE 

Lucas Vinícius Silva Ribeiro
Subsecret. de Tecn. da Informação

A Subsecretaria de Apoio Espe-
cial (SAE) iniciou, ontem (29), o 
processo de recarga de todos os 
extintores de incêndio do edifí-
cio-sede do TRF5 e dos prédios 
anexos. A manutenção dos 206 
equipamentos de segurança está 
sendo realizada pela empresa 

Ekipe Tec-
nologia em 
Segurança 
e Incêndio, 
que terá o prazo de um mês para 
concluir os serviços. Para que os 
prédios não fiquem desassistidos, 
os extintores serão liberados em 

grupos de 60 e já 
retornarão com 
um novo prazo de 
validade. Os ex-

tintores são de quatro tipos: pó, 
água, gás carbônico e espuma, 
cada um específico para deter-
minado tipo de incêndio. 

A Escola de Administração Fazen-
dária (Esaf) está com inscrições 
abertas para diversos cursos, na 
modalidade Educação a Distância. 
Dentre as opções, aulas de “Edu-
cação Financeira – Gestão de Fi-
nanças Pessoais”, “Tesouro Direto 
Intermediário”, “Estado e Tributa-
ção”, além de outros. Mais infor-
mações pelo site da Esaf  http://
esaf.fazenda.gov.br/assuntos/cur-
soseventos/educacao-a-distancia/
cursos-abertos-ead.

A ANSERJUFE firmou convênio 
com a Daycare Infantil Educar e 
oferece aos associados 10% de 
desconto nas mensalidades (exce-
to matrícula) para Educação In-
fantil (0 a 3 anos) ou Pré-escola (4 
a 5 anos), com mais de 3 dias na 
semana. A declaração de descon-
to deve ser solicitada através do 
e-mail convenios2@anserjufe.org.
br. A unidade está localizada na 
Rua Dom Sebastião Leme – Gra-
ças – Recife/PE. Mais informações 
podem ser obtidas pelo telefone 
(81) 3221.5024 ou através do site 
http://daycareinfantileducar.com.br/.

ga de documentos é 30/04/2018. 
Mais informações podem ser ob-
tidas com o servidor Niccolò Ma-
rangon, ramal 9565.

O Núcleo de 
Desenvol-
vimento de 
Recursos Hu-

manos (NDRH) do TRF5 informa 
que já enviou aos gestores o for-
mulário de Levantamento de Ne-

cessidade de Capacitação 2018. O 
objetivo é realizar uma sondagem 
nos diversos setores sobre o in-
teresse em cursos e capacitações 
para o ano corrente. O formulário 
deve ser preenchido e encami-
nhado ao NDRH até o dia 2/02. 


