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A
Ponto eletrônico biométrico dos 
estudantes de nível superior 

de Maio

SEGUNDA

Programa Menor Aprendiz 

fim de conhecer os 
conceitos básicos so-

bre administração financei-
ra pessoal, os adolescentes 
do Programa de Estágio 
de Nível Médio do Tribu-
nal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5 participaram, 
na última sexta-feira (4/05), 
na Escola de Magistratura 
Federal da 5ª Região (Esmafe), da 
palestra “A Importância da Educa-
ção Financeira e do Empreendedo-
rismo para o Futuro da Geração Z”, 
ministrada pelo diretor da Subse-
cretaria de Orçamento e Finanças 
(SOF) do Tribunal, Sebastião Cam-

pelo. Os 55 jovens foram alerta-
dos a respeito das armadilhas do 
consumismo, que, com frequên-
cia, compromete o orçamento de 
muitas pessoas. “O Brasil tem um 
grande índice de má gestão de 
finanças pessoais. A ideia foi trazer 
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AniversariantesDia das Mães: fotos para vídeo nas redes sociais 
podem ser enviadas até quarta (9)
A equipe de Comunicação So-
cial do TRF5 está preparando um 
vídeo em homenagem ao Dia das 
Mães, para divulgação nas redes 
sociais. Dessa forma, pede que as 
interessadas enviem, até a próxima 
quarta-feira (9/05), fotos em que 

estejam acompanhadas dos filhos, 
das filhas ou mães. As fotos devem 
estar, preferencialmente, na posição 
horizontal e podem ser enviadas 
para o e-mail comunicacaosocial@
trf5.jus.br ou para o WhatsApp da 
Comunicação (81) 8726.6126. Na 

quinta-feira (10), o TRF5 promove 
o evento “Conversa de Mãe”, que 
vai reunir várias mulheres num 
grande debate para compartilhar e 
trocar informações sobre a mater-
nidade. O evento será realizado na 
Sala Capibaribe, a partir das 15h. 

Reajuste Seguro Saúde - Representantes da administração do TRF5 
estiveram reunidos, na última quinta-feira (3), com servidores e re-
presentantes de sindicatos e associações para debater a situação do 
Seguro Saúde contratado pelo TRF5 e o reajuste programado para o 
ano de 2018. O diretor-geral, Fábio Paiva, relatou que ao final de uma 
longa negociação com a empresa SulAmérica, que propôs um reajus-
te inicial de 43,9%, foi estabelecido o aumento final de 22,9% no valor 
dos planos, que será aplicado já neste mês de maio.

Já estão disponíveis no sis-
tema de gerenciamento do 
ponto eletrônico biométrico 
as novas funcionalidades 
que contemplam os estagi-
ários de nível superior. Por 
meio do menu “Estagiário”, 
o estudante poderá acom-
panhar as horas realizadas. Dados 
como afastamentos, justificativas 
de faltas, dias de prova, entre ou-
tros, serão informados pelo super-
visor do estagiário cadastrado no 
sistema. Para o gestor que admi-
nistra o ponto dos estagiários, o 
primeiro passo é fazer o registro 
do supervisor de cada estagiário 
do setor.  As informações sobre 
os ajustes no sistema do ponto 
biométrico foram explanadas na 
última quinta-feira (3), na Sala 
Capibaribe, quando supervisores 
puderam tirar dúvidas com a equi-
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para os adolescentes os 
conceitos básicos de como 
evitar as ciladas finan-
ceiras do consumismo e, 
também, mostrar algumas 
oportunidades de empre-
endedorismo na Internet.
Menor aprendiz - A pales-
tra faz parte do plano de 
acompanhamento socio-

educativo dos adolescentes, cuja 
organização é da Seção de Estágio 
de Nível Médio do TRF5, que, den-
tre outras ações, realiza encontros 
mensais com o intuito de gerar o 
debate sobre temas atuais e de 
interesse dos jovens. 

pe da Subsecretaria de Tecnologia 
da Informação (STI) do TRF5. (+) 
Leia mais: www.intranet.trf5.jus.br

TRF5 promove debate sobre educação 
financeira e empreendedorismo


