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Concurso
de Maio

QUARTA

Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª 

Região – TRF5 sedia, na 
próxima segunda-feira 
(21), o Seminário de 
Acessibilidade e Inclu-
são no Poder Judiciário, 
numa parceria com a 
Ordem dos Advogados 
do Brasil, seccional Per-
nambuco (OAB/PE), a 
Comissão Permanente 
de Acessibilidade e Inclusão (CPAI)  
e o Tribunal Regional do Traba-
lho da 6ª Região (TRT6). O evento 
acontece das 9h às 17h, na Sala 
Capibaribe, no 1º andar do edifí-
cio-sede do Tribunal. O encontro 
vai abordar, dentre outros temas, 

“As inovações 
trazidas pela 
Lei Brasileira de 
Inclusão”, “Con-
venção da ONU 
sobre os direitos 
das pessoas com 

Juíza Federal Lidiane Vieira 
Bomfim Pinheiro de Meneses

SJSE

Cecília Souto Maior Rosas
Secretaria Judiciária
Newton de Castro Galiza Filho
Núcleo de Jurisprudência
Cleytomi José da Silva
VIRTUS

Aniversariantes

Pesquisa avalia sistemas judiciais eletrônicos da JF

MPB e jazz

Tecnologia da 
Informação

A Corregedoria Geral da Justiça 
Federal inicia, na próxima se-
gunda-feira (21), uma pesquisa 
para avaliar os sistemas judiciais 
eletrônicos da Justiça Federal. 
O levantamento, que será rea-
lizado até o dia 8 de junho, vai 

contemplar magistrados, servido-
res, membros do Ministério Pú-
blico, advogados, partes ou inte-
ressados em processos na Justiça. 
A pesquisa abordará temas como 
as estratégias de implantação dos 
sistemas, suas funcionalidades e 

usabilidade, além 
de possibilitar ao 
participante sugerir 
melhorias. A partir 
dos resultados, a Justiça Federal 
pretende desenvolver ações no 
sentido de aperfeiçoar os sistemas 

TRF5 sedia Seminário de Acessibilidade 
e Inclusão no Poder Judiciário

deficiência na inclusão laboral” e 
“Os desafios da inclusão no mer-
cado de trabalho”. O servidor do 
TRF5 José Fabiano Silva Barbosa, 
que é deficiente visual, participará 
do evento e ministrará a palestra 
“Acessibilidade no PJe”. 
Inscrições – O evento é aberto 

ao público externo e as 
inscrições, que seguem 
até a próxima sexta-
-feira (18), são gratuitas. 
Os interessados devem 
acessar o site do TRT6 
(www.trt6.jus.br) para se 
inscrever. Mais informa-
ções pelo email escolaju-
dicial@trt6.jus.br ou pelo 
telefone 3225.1349. 

O maior evento de serviços de 
Tecnologia da Informação da 
América Latina terá a partici-
pação de representantes da 
Subsecretaria de Tecnologia da 
Informação (STI) do TRF5. O di-
retor do Núcleo de Planejamen-
to, Orçamento e Projetos, João 
Carlos Cabral e Silva, e os super-
visores Débora Rêgo Ambrósio e 
Johnmary Vital de Araújo par-
ticipam da Conferência & Expo 
HDI Brasil 2018, que será realiza-
da quinta e sexta-feira (18), em 
São Paulo. A programação terá 
palestras e workshops, com di-
versas temáticas, entre as quais, 
gestão de alta eficiência em TI.

Quem ainda não conferiu o show 
da banda Estação do Cais, que tem 
entre seus integrantes os servido-
res do TRF5 André Garcia, Lúcia 
Carvalho e Valfrido Santiago, terá 
mais uma oportunidade amanhã.

Estão abertas, até o dia 14/06, as 
inscrições para o 1º Concurso de 
Produção Textual da Justiça Fe-
deral em Pernambuco, em parce-
ria com a Secretaria Estadual de 
Educação. Destinado a estudantes 
do Ensino Fundamental das Es-
colas da Rede Estadual de Ensino, 
localizadas no Recife, Jaboatão 
dos Guararapes e Cabo de Santo 
Agostinho, o concurso tem como 
tema central “O Papel da Justiça 
Federal na Promoção da Cidada-
nia”. Cada escola poderá inscrever 
apenas um trabalho, por meio do 
site da Secretaria de Educação 
(www.educacao.pe.gov.br). Serão 
premiados estudantes e respec-
tivos professores orientadores, 
nas três primeiras colocações. No 
entanto, os classificados até a 11ª 
colocação também receberão prê-
mios. Informações: (81) 3183-9304 
(com informações da JFPE).

e incremen-
tar os ser-
viços ofere-
cidos, bem 

como adequar as estratégias de 
informatização do processo judi-
cial (com informações do CJF).


