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Subordinado à Seção de Manutenção,
o Setor de Eletricidade fica no
mezanino do edifício-sede do TRF/5ª.
O Setor é supervisionado pelo enge-
nheiro Pedro Alexandre e conta com
um estagiário do curso de Engenharia
Elétrica, cinco funcionários terceiriza-
dos e um adolescente aprendiz. As
atribuições do Setor são: manter o
sistema elétrico do prédio funcionan-
do através de manutenção preventiva
e corretiva, além de fazer a fiscaliza-
ção e gerenciamento dos contratos
do Tribunal com a empresa terceiriza-
da para manutenção das instalações
elétricas e do sistema de câmeras. O
Setor de Eletricidade atende em mé-
dia 80 chamadas por mês, desde tro-
cas de lâmpadas e tomadas até insta-
lação de equipamentos. Além do pré-
dio sede, o Setor é responsável pelos
anexos e pelo arquivo de processos
do Tribunal Regional Federal da 5ª
Região (TRF/5ª), na Imbiribeira.

Termina, no próximo dia 20, o prazo para
a entrega das fichas de avaliação de de-
sempenho do Proged, referentes aos
servidores que ingressaram no TRF em

1º de outubro de 2004. O não cumprimen-
to dos prazos poderá trazer prejuízos finan-
ceiros para o servidor. Maiores informa-
ções com Soraya Portugal, ramal 9335.

CDRH recebe ficha de avaliação do Proged

Já estão prontos os certificados de con-
clusão do Curso de Direito Administrativo
e as declarações de participação na pa-
lestra “Ética, Administração e Corrup-
ção”, proferida pelo jurista Tércio
Sampaio Ferraz Júnior. Os participantes
devem se dirigir à Esmafe/5ª, no 3º an-
dar do anexo II.

Esmafe/5ª entrega

certifificados

O presidente Francisco Cavalcanti e o
corregedor-geral Luiz Alberto Gurgel reu-
niram-se na última 5ª-feira com os dez
magistrados da Região que se encon-
tram em processo de vitaliciamento. Na
oportunidade, foi entregue o relatório
parcial, relativo ao primeiro semestre do

exercício da atividade judicante e foram
abordados temas pertinentes ao acom-
panhamento do vitaliciando por parte do
órgão correicional, destacando questões
relativas à produtividade dos magistrados
e ao papel dos juízes formadores no au-
xílio à Corregedoria-Geral.

Processo de vitaliciamento reúne juízes

O Ceará acaba de ganhar seu primeiro
Juizado Especial Virtual. Na última 6ª-fei-
ra, o presidente Francisco Cavalcanti, o
ministro César Asfor Rocha, o diretor da
Seção Judiciária do Ceará (SJCE),
Danilo Sampaio, e o reitor em exercício
da Universidade de Fortaleza (Unifor)
José Antonio Morano inauguraram a 21ª
Vara Federal do Ceará. A nova
unidade judiciária virtual passa
a funcionar no Escritório de
Prática Jurídica da Unifor. No
mesmo dia, Francisco
Cavalcanti instalou a 20ª Vara
Federal do Ceará. A inaugura-
ção aconteceu no edifício-
sede da Justiça Federal, em
Fortaleza. A nova unidade é
especializada em execuções

Francisco Cavalcanti

discursa na SJCE

Dia Nacional da Recreação

fiscais e
terá à sua
frente o
juiz fede-
ral José
Parente
Pinheiro.

Danilo Sampaio, Francisco Cavalcanti, César Rocha

e José Morano na Unifor


