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Estudantes de pós-graduação visitam 
TRF5de Agosto

SEGUNDA

Cláudia Pessoa Tavares de Lyra Costa
Gab. Des. Fed. Lázaro Guimarães
Adilson José da Silva
VIRTUS
Izabella Clementino O. T. Rabelo
SERVIS

Aniversariantes

Senha de acesso ao curso de Processo Penal será enviada hoje

Concurso artístico 
em comemoração 
aos 50 anos da JFRN

Começa hoje a capacitação em 
liderança para magistrados JFPB conclui 

digitalização de 
processos em 
duas varas

O Núcleo de Desenvolvimento 
de Recursos Humanos (NDRH) 
do TRF5 avisa aos interessados 
previamente inscritos no curso 
de Processo Penal, na modali-
dade Ensino à Distância (EaD), 
que devem receber sua senha 

de acesso à plataforma até o final 
do dia de hoje (6). O treinamen-
to é resultado de uma parceria 
entre o Complexo de Ensino Re-
nato Saraiva (CERS) e o TRF5. O 
NDRH lembra que cada servidor 
terá até 10 dias para desistir do 

omeça hoje, a partir das 
8h, o curso presencial 

“Programa de Desenvolvimen-
to de Liderança para Magistra-
dos”. A capacitação será reali-
zada até amanhã, às 18h20m, 
no Empresarial RioMar Trade 
Center (Avenida República do 
Líbano, nº 251, Pina). O treina-
mento está sendo promovido 
pela Escola de Magistratura 
Federal da 5ª Região – Es-
mafe e será dividido em três 
módulos, com intervalo de duas 
semanas entre cada um deles, 
tendo como instrutor Jorge Me-
nezes, pesquisador especializado 
no desenvolvimento de compe-

tências para liderança e Training 
Design Specialist. De acordo com 
a Esmafe, o intervalo de tempo 
entre os módulos visa à aplicação 
dos conhecimentos adquiridos na 

administração do juiz na Vara 
Federal. 
Liderança – No primeiro mó-
dulo, “Explorando as fronteiras 
da liderança”, o magistrado 
será instruído sobre como po-
tencializar habilidades e com-
petências. Já no módulo “Inte-
ligência emocional e gestão de 
conflitos” serão trabalhadas a 
gestão de conflitos  e a forma-
ção de líderes mais influentes 
para melhores resultados. Na 

última etapa, intitulada “Máxima 
Performance na gestão de Resul-
tados”, será reforçada a produtivi-
dade e a liderança de alto impac-
to, focada em resultados.

curso, a partir da data de início, 
sem precisar de justificativa. Os 
que não acessarem a plataforma 
dentro deste prazo serão consi-
derados desistentes e cobrados 
pelo valor da capacitação, que é 
R$ 300.

O TRF5 recebeu, na úl-
tima sexta-feira (3/08), 
a visita de 10 estudan-
tes da pós-graduação 
em Direito Previdenci-
ário do Unipê Centro 
Universitário, locali-
zado no município de 
João Pessoa na Paraíba. Eles esta-
vam acompanhados do professor 

A Justiça Federal na Paraíba (JFPB) 
concluiu, sexta-feira (3), a digi-
talização de todos os processos 
físicos em tramitação na 3ª Vara 
Federal, em João Pessoa. Foram 
digitalizadas e migradas para o 
sistema de Processos Judiciais 
Eletrônicos (PJe) 299 ações, sen-
do 148 mil folhas. A 10ª Vara, 
em Campina Grande, também 
finalizou os trabalhos, na última 
quinta-feira (2). Foram 1.978 ações 
(excluindo os anexos), totalizando, 
aproximadamente, 500 mil pági-
nas. A meta da JFPB é inserir na in-
ternet, até agosto de 2019, todos 
os autos que tramitam no órgão. 
(Com informações da Ascom/ JFPB)

A Justiça Federal no Rio Grande 
do Norte (JFRN) está com inscri-
ções abertas, até o dia 17/08, para 
o concurso de fotografia e pintura 
em comemoração aos 50 anos da 
instituição. Profissionais e amado-
res podem concorrer, na categoria 
fotografia, em duas modalidades: 
mídia móvel (fotografias feitas com 
celular) e câmera fotográfica. Já 
para pinturas, a exigência é que se-
jam inéditas e não ultrapassem as 
dimensões de 0,6m x 0,6m x 1,6m. 
O edital do concurso e outras in-
formações podem ser acessadas no 
site da JFRN: www.jfrn.jus.br. (Com 
informações da Ascom/JFRN)

e desembargador federal convo-
cado Rogério Abreu.


