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Dezembro

TERÇA

Aniversariantes
Severino Ramos Félix Ferreira
Material e Patrimônio
Adriana Valadares Temporal
Informática
Joseíldo Zacarias de Lira
VIP - Segurança

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

A técnica judiciária Ariadna Carraro
Deon (Subseção Judiciária de

Cascavel/PR) deseja permutar com
servidor da 5ª Região. Contato: (45)
3225.4676, 3037.1288 e 9118.3050

ou sergioariadna@gmail.com ou
cassetadm@jfpr.gov.br.

Permuta
Geraldo Alves da Silva Júnior, da

Subseção de Resende-RJ, gostaria
de permutar com servidor de qual-

quer unidade da Justiça Federal da
5ª Região. Maiores informações

com Ricardo, ramal 9404.

Dia do Arquiteto
Dia do Engenheiro

Seminário aborda “Resgate da
Memória da Justiça Federal”.

Foi publicado ontem, no Diário
Oficial da União, o edital de
abertura do concurso público
para provimento de cargos na
sede do TRF5 e nas Seções
Judiciárias de Pernambuco,
Paraíba, Rio Grande do Norte,
Ceará, Alagoas e Sergipe. A
desembargadora federal
Margarida Cantarelli é presi-
dente da Comissão Coordenadora do
Concurso, que está sob a responsabili-
dade da Fundação Carlos Chagas. As
inscrições estarão abertas a partir do dia
7 de janeiro e poderão ser feitas pela
Internet e nas agências credenciadas da
Caixa Econômica Federal. O concurso

Sai edital do concurso para TRF5
destina-se à formação de ca-
dastro de reserva aos cargos
de Técnico Judiciário (Ensino
Médio) e Analista Judiciário
(Curso Superior). Para Técni-
co Judiciário há opções nas
áreas Administrativa e Apoio
Especializado (Segurança e
Transporte e Informática).
Para Analista são oferecidas

as áreas Judiciária (curso de Direito),
Administrativa (curso superior em
qualquer área) e Apoio Especializado,
nas especialidades Medicina (Clínica
Geral), Odontologia, Contadoria,
Informática, Taquigrafia, Engenharia Civil,
Arquitetura e Biblioteconomia.

Um total de 2.242 audiências
realizadas e 1.162 acordos
homologados, que resultaram
em negociações da ordem de R$ 5,9
milhões e mais de três mil pessoas
atendidas. Esse é o balanço da Justiça
Federal da 5ª Região durante a
Semana Nacional da Conciliação,
realizada no período de 3 a 8 de
dezembro, resultado de um esforço
conjunto do TRF5 e das Seções
Judiciárias de Pernambuco, Paraíba,
Rio Grande do Norte, Ceará, Alagoas e
Sergipe. Este foi o segundo ano
consecutivo de participação da Justiça
Federal da 5ª Região no movimento
“Conciliar é Legal”, implementado pelo
Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
com o objetivo de harmonizar litígios
no Poder Judiciário de todo o País.

Semana da Conciliação
mobiliza a 5ª Região

O Núcleo de Desenvolvimento de
Recursos Humanos (NDRH) quer
saber quais os cursos a serem
implantados no próximo ano, para
atender às necessidades de
capacitação dos servidores. Para
facilitar essa identificação, o NDRH
está enviando às diretorias um
“cardápio de cursos” que vai nortear o

NDRH realiza levantamento de necessidades
preenchimento do Levantamento de
Necessidades de Capacitação (LNC).
A Diretoria Geral orienta que cada setor
reúna os servidores para ouvir
sugestões e relato das carências. A
resposta deve ser entregue até o dia
18 de dezembro e servirá à elaboração
do calendário anual de capacitação
dos servidores.

A Caixa Econômica Federal informa aos
servidores e usuários que o Posto de
serviço do Tribunal está utilizando novos
números de telefones. O PABX é
3419.2700 e o Fax 3419.2709.

Posto da Caixa tem
novos telefones

Juiz André Granja - SJAL


