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SEGUNDA

Aniversariantes

TRF5 promove capacitação na 
plataforma de Business Intelligence

O corregedor-regional do Tribu-
nal Regional Federal da 5ª Região 
- TRF5, desembargador federal 
Paulo Cordeiro, participa, ama-
nhã (18), do Fórum Permanente 
de Corregedores, no Conselho da 
Justiça Federal (CJF), em Brasília. 
O encontro, presidido pelo cor-
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Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região - TRF5 

promove, de amanhã (18) 
até quinta-feira (20), na Sala 
Capibaribe, capacitação 
na plataforma de Business 
Intelligence (BI).  O trei-
namento será destinado a 
servidores das seis seções 
judiciárias vinculadas. O ob-
jetivo é a formação de mão 
de obra qualificada para 
o desenvolvimento colaborativo 
de painéis (relatórios) estatísticos 

regedor-geral da Justiça Federal, 
ministro Raul Araújo, reunirá os 
corregedores-regionais dos cinco 
TRFs com os objetivos de facilitar 
o intercâmbio de informações e 
experiências judicantes; manter a 
unidade do órgão jurisdicional no 
âmbito federal; e propor ao CJF 

e gerenciais  para os processos 
eletrônicos e físicos, dando pros-

as medidas pertinentes ao seu 
aprimoramento. 

seguimento à política de 
disseminação da platafor-
ma de BI na 5ª Região. Um 
dos pré-requisitos para 
participar da capacitação é 
ter realizado o treinamen-
to virtual sobre os concei-
tos básicos e a familiari-
zação com a ferramenta 
Qlikview, solução de BI 
que permite a geração de 
relatórios gráficos a partir 

de diversas fontes de dados, auxi-
liando na tomada de decisões. 

Até logo - A supervisora assis-
tente do Setor de Audiovisual da 
Divisão de Comunicação Social 
(DCS) do TRF5, Juliana Galvão, 
se despediu temporariamente 
dos colegas da Comunicação, na 
última sexta-feira (14). A servi-
dora está de licença do Tribunal, 

a partir de hoje (17), para fazer 
mestrado em Estética e Estudos 
Artísticos, com especialidade em 
Fotografia e Cinema, na Faculda-
de de Ciências Sociais da Univer-
sidade Nova de Lisboa/Portugal, 
retornando ao TRF5 em julho de 
2019.

A Comissão do XIV Concurso Pú-
blico para Provimento de Cargos 
de Juiz Federal Substituto da 5ª 
Região promove, amanhã (18), às 
11h, na Sala das Turmas Sul do 
TRF5, sessão pública para divulgar 
o resultado provisório da prova es-
crita discursiva P3 (sentença cível). 

A Turma Regional de Uniformiza-
ção de Jurisprudência – TRU se re-
úne hoje (17), às 14h, no Pleno do 
TRF5, para realizar a sua 25ª sessão 
de julgamento, sob a presidência 
do desembargador federal Élio 
Siqueira. De acordo com a Coor-
denadoria dos Juizados Especiais 
Federais, serão julgados 76 pedi-
dos de uniformização de jurispru-
dência. 


