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CNJ prorroga prazo de inscrição para Curso de Nivelamento Doação de sangue

de Setembro

SEGUNDA

Aniversariantes

Servidores devem tirar fotos para novo 
modelo da carteira funcional

Conselho da Jus-
tiça Federal (CJF), 

através da Resolução 
nº 528, de 1º de mar-
ço de 2019, promoveu 
uma série de alterações 
referentes à emissão da 
carteira de identidade 
funcional dos servido-
res da Justiça Federal 
em todo o país. Além 
das mudanças do ma-
terial em que são produzidas e do 
layout, as carteiras serão confec-
cionadas com novos requisitos de 
segurança, como relevo tátil, códi-
go de barras ou QR code e chip de 
contato ou de aproximação. Outra 
novidade será o formato da foto 

O

O Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) prorrogou o prazo das ins-
crições para o curso de Nivela-
mento dos Servidores do Poder 
Judiciário.  Agora, as inscrições 
vão até o dia 30/9, através do 
endereço eletrônico www.cnj.jus.
br/eadcnj. Os módulos do curso 

dicadores do Prêmio CNJ de Quali-
dade em 2019. O Tribunal que tiver 
50% de seus servidores capacitados 
receberá 40 pontos na competição.

online, com 24 horas-aula, abor-
dam questões como gestão estra-
tégica e de pessoas, indicadores e 
estatísticas e sustentabilidade. A 
capacitação poderá ser usada pelos 
servidores efetivos para progres-
são na carreira (AQT). Além disso, a 
conclusão do curso será um dos in-
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que identifica o servi-
dor, que terá novas di-
mensões. Assim, todos 
os servidores do TRF5 
(ativos e inativos) e os 
que exercem cargo em 
comissão terão que 
tirar novas fotografias, 
adaptadas ao novo 
padrão do documento. 
Até o mês de novem-
bro, os Tribunais Regio-

nais Federais e as Seções Judiciárias 
devem fazer um levantamento de 
dados no quadro de pessoal e en-
viar as informações para a Casa da 
Moeda, que agora ficará responsá-
vel pela emissão dos documentos, 
após convênio firmado com o CJF. 

De acordo com a Subsecretaria de 
Tecnologia da Informação (STI) do 
TRF5, devem ser expedidas mais de 
800 carteiras de identidade funcio-
nal para o Tribunal. 
Agendamento de fotos - Até o 
próximo dia 20, a fotógrafa Juliana 
Galvão, da Divisão de Comunica-
ção Social do TRF5, visitará todas 
as unidades da Corte, para fazer o 
registro fotográfico dos servidores, 
começando hoje (9), pelo 6º andar 
do edifício-sede. Os demais setores 
serão informados pela Subsecre-
taria de Pessoal (SP) sobre os dias 
em que serão tiradas as fotos. A 
SP também definirá uma data para 
que os inativos compareçam ao 
Tribunal, a fim de realizar o registro. 

Conselheiro – O desembargador fe-
deral Rubens Canuto toma posse, 
amanhã (10), como conselheiro do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A 
cerimônia será realiza às 10h, no STJ, 
em Brasília. 

Marco Sarstedt Cabral, funcionário 
terceirizado da empresa INDRA, 
que presta serviços para o TRF5, 
está precisando de doação de san-
gue do tipo B+, devido a proble-
mas de saúde. Quem puder ajudar 
deve comparecer ao Hemato, loca-
lizado na Avenida Lins Petit, 264, 
na Ilha do Leite.

Alana Negromonte nunca 
tinha pensado em traba-
lhar na área de segurança 
até sair o edital do con-
curso público para servi-
dores do TRF5, em 2012. 
Ela se interessou pelo 
conteúdo e decidiu fazer 
o exame. Foi aprovada no cargo de 
Técnico Judiciário – Área Adminis-
trativa/Segurança e Transporte e, 
há dois anos, integra o quadro de 
agentes da Subsecretaria de Apoio 
Especial. Antes de ingressar na 
Corte, Alana trabalhava como co-
ordenadora pedagógica no SENAC. 
Hoje, ela é responsável por ativi-
dades como o controle da entrada 
e saída de materiais no Tribunal e 
o monitoramento das pessoas que 

transitam no TRF5. Dos cerca de 40 
agentes de segurança, ela é a única 
mulher do grupo. Para a servidora, 

é importante a participa-
ção feminina nesse tipo 
de atividade. “Acho que 
é um sinal de valorização 
da mulher”. Formada em 
Administração, recen-
temente Alana concluiu 
uma pós-graduação em 
Gestão de Segurança 
Institucional e Corporati-
va. Fora do trabalho, ela 
revela dois de seus há-

bitos favoritos: malhar e ler. Além 
disso, adora curtir os filhos, Arthur 
(12) e Bruna (8).
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