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Redistribuição

TRF5 participa de Fórum de Práticas de Governança e Gestão de Pessoas

Seminário

Aplicativo
de Fevereiro

TERÇA

A servidora Gabriela Prado Cam-
braia Rodrigues, do Tribunal Re-
gional do Trabalho da 3ª Região 

(TRT-MG), tem interesse em redis-
tribuição para o TRF5. O cargo que 
ela ocupa atualmente é de técnico 

judiciário - área administrativa, 
com lotação na cidade de Uberaba/

MG. Os interessados podem entrar 
em contato através do telefone (34) 

9.9970-9484 ou pelo email gabi-
cambraia2@gmail.com. 

Aniversariantes

erviços de climati-
zação (sistema VRF); 

trocas de telhado (co-
bertura), pisos e portas; 
renovação da pintura das 
paredes; novos carpetes; 
recuperação de cortinas; 
troca de fiação elétrica; 
reforma geral nos banhei-
ros; limpeza da fachada; 
recuperação do muro e do 
gradil; restauro do pátio 
do estacionamento, com 
a criação de novas vagas; 
novos serviços de internet 
e wi-fi; requalificação do 
laboratório de informática, que 
foi modernizado e ganhou piso 
elevado; e criação e adaptação 
de espaços, como o Escritório de 
Inovação, onde estão acontecen-
do as aulas do Curso de Inicia-
ção à Magistratura. Estas foram 
algumas das obras realizadas, 
entre 2017 e 2019, na Escola de 
Magistratura Federal da 5ª Região 
(Esmafe). Não à toa, o presidente 
do TRF5, desembargador federal 
Manoel Erhardt, fez uma visita 
técnica à Escola, para vistoriar as 

Presidente do TRF5 faz vistoria nas 
obras realizadas na Esmafe

Em junho, órgãos do Poder Judi-
ciário em Pernambuco irão pro-
mover o I Fórum de Práticas de 
Governança e Gestão de Pessoas, 
visando a estimular debates e 
intercâmbios de experiências so-
bre temas de relevância na área 
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de gestão de pessoas. O evento é 
uma iniciativa do Tribunal Regional 
Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), 
em parceria com o TRF5, a Justiça 
Federal em Pernambuco (JFPE), o 
Tribunal Regional do Trabalho da 
6ª Região (TRT6) e o Tribunal de 

Justiça de Pernambuco (TJPE). A 
diretora e a supervisora do Núcleo 
de Desenvolvimento de Recursos 
Humanos (NDRH) do TRF5, Soraya 
Portugal e Rosilene Maria Diniz, 
respectivamente, representam 
esta Corte durante as reuniões 

melhorias. “Qualificar o prédio da 
Escola sempre foi uma priorida-
de minha, desde que fui diretor 

dela”, revelou Erhardt.   
Custo x benefício – Todo 
o investimento na Esmafe, 
feito durante dois anos, 
custou cerca de R$ 870 
mil, de acordo Vladislave 
Leite, diretor da Subse-
cretaria de Infraestrutura 
e Administração Predial 
(SIAP). “A obra era impres-

cindível para o resgate das 
condições de habitabili-
dade e funcionalidade da 
edificação”, assegurou. Para 
Luiz Albuquerque, coorde-
nador da Esmafe, a reforma 

foi “bastante positiva, especial-
mente para quem trabalha na 
Escola”, celebrou. 

preparatórias do Fórum. Durante 
o evento, cada participante apre-
sentará até quatro boas práticas 
ligadas a temas como Governan-
ça de Pessoas, Atenção à Saúde 
e Qualidade de Vida, Educação e 
Desenvolvimento, entre outros.

A Justiça Federal no Rio Gran-
de do Norte (JFRN) aderiu ao 
aplicativo “Comunicação Públi-
ca” para celular (disponível em 
Android e IOS). A ferramenta 
permite que advogados/ jurisdi-
cionados realizem solicitação de 
demanda às Varas sobre o an-
damento de processos judiciais, 
bem como possibilita a divulga-
ção de atos que afetem grande 
número de jurisdicionados. O 
projeto piloto está operando na 
6ª Vara Federal de Natal. (Com 
informação da Ascom/JFRN).

Estão abertas, até a próxima se-
gunda-feira (18), as inscrições para 
o Seminário “Políticas Judiciárias 
e Segurança Pública”, que será 
realizado pelo Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), nos dias 25 e 26 
de fevereiro. O evento tem como 
finalidade fazer diagnósticos e 
elaborar propostas de criação e 
aprimoramento das políticas judi-
ciárias relacionadas à temática da 
segurança pública. Mais informa-
ções e inscrições no site do CNJ 
(www.cnj.jus.br). Com informações 
do CNJ.


