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o longo do ano de 2013, 16 
magistrados e 409 servido-Ares da SJPE realizaram cur- 

sos, aumentando o nível de capaci-
tação para o trabalho exigido pela 
instituição. O número corresponde 
a 46% do quadro de funcionários 

da JFPE, que participaram de vários cur-
sos, como “Sindicância e Processo Disci-
plinar” e “Desenvolvimento Gerencial”. De 
acordo com a supervisora de Treina-
mento, Nathiene Alencar, no momento da 
escolha dos cursos foi levada em consi-
deração a necessidade de atualização dos 

servidores que trabalham em áreas 
que sofreram mudanças, como forma 
de garantir  aos servidores as  
competências direcionadas a sua 
atuação na Justiça. A grade de cursos 
que será ofertada em 2014 já segue em 
andamento: “Desenvolvimento Geren-

cial” segue na lista, já que foi um dos mais 
procurados em 2013. Também se-
rá realizado levantamento, através de 
pré-inscrições na intranet, para fechar a 
programação com os cursos que tive-
rem mais inscritos. Já teve início, no dia 
29/01, o curso de “Formação de Concili-
adores, para os selecionados que atua-
rão no Centro de Conciliação da SJPE. 

Capacitação: 46% dos servidores da JFPE participaram de cursos em 2013

a última quinta-feira (6), a 
Seção Judiciária de Pernam-Nbuco (SJPE) recebeu oito 

novos juízes substitutos, que foram 
lotados em vagas decorrentes de 
promoção ou remoção. Os magistrados 
foram lotados da seguinte forma: juiz 
federal substituto Bernardo Monteiro 
Ferraz (9ª Vara, na capital); Pablo 
Enrique Carneiro Baldivieso (8ª Vara, 
em Petrolina); André Luiz Cavalcanti 
Silveira (19ª Vara | Juizados Especiais 
Federais); Felipe Mota Pimentel de 
Oliveira (5ª Vara Federal, no Recife); 
Rodrigo Maia da Fonte (14ª Vara| 
Juizados Especiais Federais); Marisa 
Varotto Ferrari ( 29ª Vara, em Jaboatão 
dos Guararapes); Gustavo Henrique 
Teixeira de Oliveira (25ª Vara, em 
Goiana) e Isaac Batista de Carvalho 
Neto (31ª Vara, em Caruaru). A 
cerimônia de posse aconteceu no dia 15 
de janeiro deste ano, no auditório do 
Pleno do TRF5.  Desde o dia 20 de 
janeiro, eles estão em treinamento na 
Escola de Magistratura Federal da 5ª 
Região (Esmafe5), no Bairro do Recife. 

Juiz federal substituto da 19ª Vara,  
André Luiz Cavalcanti Silveira 

Juiz federal substituto da 14ª Vara, 
Rodrigo Maia da Fonte

Juiz federal substituto da 25ª Vara, 
Gustavo Henrique Teixeira de Oliveira 

Juíza federal substituta da 29ª Vara, 
Marisa Varotto Ferrari 

Juiz federal substituto da 9ª Vara, 
Bernardo Monteiro Ferraz

Juiz federal substituto da 5ª Vara,
Felipe Mota Pimentel de Oliveira 

Juiz federal substituto da 8ª Vara,
Pablo Henrique Carneiro Baldivieso 

Juiz federal substituto da 31ª Vara, 
Isaac Batista de Carvalho Neto

A Subseção de Ouricuri abriu inscri-
ção para concurso de estagiários na 
área de Direito, sendo uma vaga para 
contratação imediata e formação de 
cadastro de reserva. Os interessados 
devem estar cursando, no mínimo, o 5º 
período. Para se inscrever,  os 
candidatos devem se dirigir a subse-

Subseção de Ouricuri seleciona estagiários
ção, localizada na Rua Tomaz de Aquino, 
S/N, no Centro, entre os dias 10 e 14/02, 
munidos de RG, CPF, histórico acadêmico 
atualizado, título de eleitor e último 
comprovante de votação. A prova está 
prevista para o dia 21 de fevereiro, das 
14h às 18h. Mais informações no portal 
d a  J F P E  ( w w w . j f p e . j u s . b r ) .  
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