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Estágio na JFPE

Inscrições para o curso de Design Thinking encerram amanhã (24)
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TERÇA

Aniversariantes

Reunião debate implantação da 
versão nacional do PJe

Íris Fernanda da Silva Ferreira
FORTE SERV. TEC
Luiz Henrique Vasconcelos Delgado
INDRA

coordenador do 
Comitê Gestor 

do PJe na 5ª Região, 
desembargador fe-
deral Rubens Canuto, 
a juíza federal da Se-
ção Judiciária do Ce-
ará, Cíntia Brunetta, 
a diretora da Secre-
taria Judiciária, Telma 
Motta, e os diretores 
de Núcleo Giselle 
Schmitz, Valfrido 
Santiago e Ricardo 
Schmitz participam, 
até hoje (23), de uma 
reunião no Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ), em 
Brasília, que visa debater a im-
plantação da versão nacional do 
Processo Judicial Eletrônico – PJe 

O

no âmbito do 2º grau da Justiça 
Federal. A nova versão do siste-
ma está sendo desenvolvida pela 
equipe do TRF5. Mensalmen-

Estão abertas até amanhã (24) as 
inscrições para o curso “Design 
Thinking Aplicado ao Setor Públi-
co”, destinado aos gestores estra-
tégicos da Corte. A capacitação 

te, integrantes da 
Corte se reúnem 
com representantes 
do CNJ para apre-
sentar as funciona-
lidades que foram 
criadas, e alinhar as 
ações realizadas. A 
ideia é implantar 
o PJe 2.1, como é 
conhecida a versão 
nacional, noTRF5 e 
Juizados Especiais 
Federais (JEFs).
Primeira Vara – A 
35ª Vara Federal 
de Maracanaú, no 

Ceará, foi a primeira vara do país 
a implantar o PJe 2.1 para testes, 
sob a coordenação da juíza fede-
ral Cíntia Brunetta. 

está prevista no Programa de De-
senvolvimento Gerencial do TRF5 
em 2019. Os interessados devem 
enviar dados como nome comple-
to, matrícula, email, ramal e lotação 

para o email cursos@trf5.jus.br. 
Serão duas turmas: a primeira, nos 
dias 29 e 30 de abril, e a segunda, 
nos dias 27 e 28 de maio. Ao reali-
zar a inscrição, os gestores devem 

indicar a turma escolhida. As aulas 
acontecem na Sala Capibaribe, 
no 1º andar do edifício-sede do 
TRF5, e serão ministradas por ins-
trutores da empresa WeGov.

Convite - O presidente do TRF5, 
desembargador federal Vladimir 
Carvalho, recebeu, na tarde de 
ontem (22), a visita do supe-
rintendente-regional da Polícia 
Federal em Pernambuco, Car-
los Henrique Oliveira de Souza. 
Na ocasião, o superintendente 
entregou o convite para a ce-
rimônia de sua posse, que será 
realizada no dia 24/05, às 10h, no 
auditório do Pleno do TRF5.

Termina no próximo dia 30 o prazo 
de envio à Folha de Pagamento do 
TRF5 dos documentos necessários 
à atualização cadastral de benefí-
cios. Servidores da Corte que rece-
bem auxílio-saúde e requisitados 
que recebam auxílios transporte, 
alimentação ou pré-escolar de-
vem ficar atentos ao período para 
entrega dos documentos. Mais 
informações com o servidor Jorge 
Cavalcanti (Ramal - 9565). A Justiça Federal em Pernambu-

co (JFPE) abriu seleção de está-
gio para estudantes das áreas de 
Administração, Direito, Ciências 
Contábeis, Ciência da Computação 
(Especialidade Redes), Ciência da 
Computação (Especialidades Siste-
mas) e Jornalismo. A inscrição, que 
custa R$ 40, segue até 9/5 e deve 
ser feita no site do Instituto Sus-
tente. (www.sustente.org.br).

Estão abertas, até o dia 23/05, as 
inscrições para o Seminário Inter-
nacional “Lei Geral de Proteção de 
Dados: a caminho da efetividade”, 
promovido pelo CJF. O evento 
será realizado nos dias 27 e 28 de 
maio, no Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ), em Brasília.


