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SEGUNDA

Aniversariantes

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Oziane Souza de Lima
Gab. Des. Francisco Wildo

Arivaldo Ferreira Siebra Júnior
Gabinete da Revista

Sônia Maria de Oliveira Lima
Gabinete da PresidênciaO mais novo membro do

TRF da 5ª Região será
empossado no cargo de
Desembargador Federal
em Sessão Plenária, no
dia 8 de agosto, às 18h,
no auditório do Edifício
Ministro Djaci Falcão, no
Cais do Apolo (Bairro do
Recife). Nomeado pelo
Presidente da República,
Luiz Inácio Lula da Silva,
o Juiz Federal Manoel de
Oliveira Erhardt, da Seção Judiciária de
Pernambuco, ocupará a vaga aberta com

Pleno do TRF5 empossa Manoel Erhardt no dia 8
a saída de Napoleão
Nunes Maia Filho, que
recentemente tomou
posse como Ministro do
Superior Tribunal de
Justiça (STJ). Para
abrilhantar a cerimônia, a
Banda 15 de Novembro
(Gravatá/PE) vai
homenagear o filho ilustre
executando o Hino
Nacional e o Hino de
Pernambuco. O

Procurador Regional da República,
Wellington Saraiva, e o presidente da

Ordem dos Advogados do
Brasil, Seccional Pernambuco
(OAB-PE), Jayme Asfora,
falarão em nomes das
instituições que representam.
Caberá ao Desembargador
Federal Francisco Cavalcanti a
saudação ao novo membro
desta Corte, representando o
TRF da 5ª Região. Em
seguida, Manoel Erhardt fará
o discurso de posse diante
de autoridades civis e
militares dos seis Estados da
5ª Região.

Na próxima sexta-feira, às
13h20, vão ser retomadas
as aulas do Curso de
Atualização em Processo
Civil com o professor
Marcos Netto (UFPE),
assessor do
Desembargador Federal
Paulo Roberto. O curso é promovido
pelo Centro de Desenvolvimento de
Recursos Humanos do TRF5 e teve
início no final de maio. As aulas serão

Marcos Netto retoma Atualização em Processo Civil

A Secretaria de Recursos Humanos do
Conselho de Justiça Federal está utilizando
os projetos “Desenvolvimento Gerencial” e
“Gestão de Pessoas por Competências”,
que buscam impulsionar os servidores no
desempenho de competências. O sistema
sugere listas de ações a serem adotadas
pelo servidor para construir seu próprio
plano de desenvolvimento individual.
Também está em foco o projeto “Qualidade
de vida”, visando proporcionar o bem-estar
profissional e pessoal do servidor.

Projetos do CJF investem
em recursos humanos

ministradas nas segundas-feiras, pela
manhã, e nas sextas-feiras, à tarde, no
1º andar da nova sede da Esmafe5
(Anexo I). Informações: 9307.
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GGPOC - As
inscrições para o
concurso público da
Gerência Geral de Polícia
Científica de Pernambuco
(GGPOC) podem ser feitas até
o dia 05 de agosto, somente
pelo endereço eletrônico
www.upenet.com.br.

O Setor de Almoxarifado do Tribunal
lembra aos servidores que a solicitação
de material deve ser feita nas segundas
e terças-feiras, para que o pedido seja
entregue na quinta-feira da mesma
semana. É necessário que a requisição
seja transmitida via sistema eletrônico
Emporium e ocorra no começo da
semana, de modo que haja tempo para
atender a todos os requerimentos.
Outros esclarecimentos podem ser
obtidos pelos ramais 9869 ou 9872.

Almoxarifado lembra
prazo para pedidos

A 5ª Vara de Execuções Fiscais da
Justiça Federal em Alagoas recupera
R$ 5.259.675,73 em leilão público.


