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Conciliador Judicial 

Liderança para magistrados
de Agosto

TERÇA

Aniversariantes

Esaf oferece curso sobre contratos administrativos para servidores federais

Pauta para o mural

Inscrições para curso sobre Direito 
Administrativo terminam amanhã

O Centro Regional de Treina-
mento da Esaf em Pernambuco – 
Centresaf/PE  está com inscrições 
abertas para o curso Contratos 
Administrativos: A aplicação de 

penalidades e seu rito, destinado a 
servidores públicos federais, espe-
cialmente para quem atua na área 
de licitação e contratos ou é fiscal 
de contratos. O curso, que vai de 

Escola de magis-
tratura Federal 

da 5ª Região – Esmafe 
está com as inscrições 
abertas, até amanhã 
(22), para o curso 
presencial “Direito 
Administrativo: Uma 
visão global”. São 32 
vagas destinadas aos 
juízes federais substi-
tutos e titulares, sendo 
24 para a 5ª Região e 
oito para as demais regiões. Tam-
bém existem vagas para as Escolas 
Judiciais. A capacitação será reali-
zada nos dias 27 e 28 de agosto, 
manhã e tarde, no auditório da 
Esmafe, e faz parte do programa 
de formação continuada como 
curso de aperfeiçoamento para 

pelas respectivas escolas.
Expositores – A capacitação será 
ministrada pelos desembargado-
res federais do TRF5, Carlos Rebê-
lo Júnior e Francisco Queiroz Ca-
valcanti (emérito), e pelo professor 
da Universidade de Coimbra/Por-
tugal, João Nuno Calvão.

26 a 28/09, totaliza 20 horas/aula e 
abordará temas como “Pressupos-
tos Legais”, “Princípios aplicáveis” 
e “O procedimento para a rescisão 
do contrato e da obrigatoriedade 

de punir”. As inscrições são gra-
tuitas e seguem até o dia 17/09. 
Interessados deverão acessar o link 
https://sisfie.esaf.fazenda.gov.br/
SISFIE_INSCRICAO/login.jsf. 

fins de vitaliciamento e promoção 
por merecimento na carreira. Os 
magistrados da 5ª Região deverão 
solicitar suas vagas diretamente 
pelo e-mail esmafe@trf5.jus.br. Os 
juízes federais das demais regiões 
e os juízes de direito das escolas 
judiciais estaduais serão indicados 

Adriely de Oliveira Silva
Diretoria Geral
Maria Etelvina Natário Tedim de Sá Leite
Núcleo de Assistência à Saúde

O segundo módulo do 
curso presencial “Pro-
grama de Desenvol-
vimento de Liderança 
para Magistrados”, 
intitulado “Inteligência 
emocional e gestão de 
conflitos”, tem início 
amanhã (22), a partir das 8h, no 
Empresarial RioMar Trade Center. 
Nesta etapa, o foco da aprendi-
zagem será a relação do juiz com 
a equipe. De acordo com o ins-
trutor do curso, professor Jorge 
Menezes, o intervalo de 10 dias 
entre os módulos, cujo total é 
três, serve para que o magistra-

do coloque em prática os en-
sinamentos, no seu dia a dia, e 
compartilhe as experiências com 
a turma, no encontro seguinte. 
Promovida pela Esmafe, a ca-
pacitação se encerra na quinta-
-feira (23). O terceiro módulo 
está previsto para ser realizado 
no dia 4/09.

Quer sugerir uma pauta para o 
jornal mural TRF Hoje? Envie suas 
sugestões, preferencialmente, 
para o e-mail: comunicacaoso-
cial@trf5.jus.br. Caso prefira li-
gar, os ramais para contato são: 
9065/9955/9227/9758.

O Centro Judiciário de Solução 
Consensual de Conflitos e Cidada-
nia (Cejusc) da Justiça Federal na 
Paraíba (JFPB) conclui, hoje (21), a 
formação da turma pioneira de con-
ciliadores, que atua no órgão desde 
janeiro do ano passado. A soleni-
dade de conclusão e entrega do 
certificado do curso de Conciliador 
Judicial será realizada às 16h, no au-
ditório do edifício-sede da JFPB. Na 
ocasião, será lançada a Revista “Tur-
ma do Justino” nº 2 (edição especial 
do Cejusc) e proferida a palestra 
“Conciliação na Justiça Federal”. 
(Com informações da ASCOM/JFPB)
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