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Já estão abertas as inscrições para o 1º Fórum 
IBGP de Governança de Pessoas, promovido pelo 
Instituto Brasileiro de Governança Pública (IBGP). 
O evento, que será realizado no dia 7 de março, 
no auditório do  Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes (DNIT), em Brasília/
DF, tem como objetivo aprofundar o debate sobre 
aspectos relevantes, como o planejamento de força 
de trabalho, cultura organizacional e tecnologias da 
informação para o aprimoramento da governança 
de pessoas.

Destinada a servidores públicos, a capacitação 
contará com três painéis e uma palestra, com 
os seguintes temas: Governança de Pessoas, 
Aprimorando a Liderança, a Estratégia e Resultados; 
Planejamento e Dimensionamento da Força de 
Trabalho. [Leia mais]

Tomaram posse nesta segunda-feira, dia 
5, os diretores e os assessores das novas 
unidades criadas pelo Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região (TRF1), por meio da 
Portaria Presi 46/2017, para propiciarem 
o funcionamento do Programa Estratégico 
Processamento Inteligente (Procin-Jud).

Veja abaixo os respectivos diretores e 
assessores das novas unidades:

IBGP promove fórum sobre 
governança de pessoas Empossados diretores e assessores das 

novas unidades do TRF1

TRF 1ª Região é premiado no 
Conciliar é Legal

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) 
receberá nesta terça-feira, dia 6, o Prêmio Conciliar 
é Legal, na categoria Tribunal Regional Federal, 
por ser o Tribunal que mais conciliou durante a 
Semana Nacional de Conciliação, ocorrida em 
2017, bem como por ter alcançado o maior 
índice de conciliação nos 12 meses anteriores 
à campanha. O desembargador federal Kassio 
Marques representará o TRF1 na cerimônia que 
acontece às 17h, na sede do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), em Brasília/DF.

Outras 10 categorias serão premiadas, e entre 
essas as que premiaram os juízes federais Jorge 
Alberto Araújo de Araújo, da Subseção Judiciária 
de Imperatriz, no Maranhão, e Marina Rocha 
Cavalcanti Barros Mendes, da Seção Judiciária do 
Piauí (SJPI).

Lançado pelo CNJ em 2010, o Prêmio visa 
reconhecer, nacionalmente, o aprimoramento de 
ações que evitem a judicialização de conflitos na 
sociedade, reconhecendo as práticas de sucesso, 
estimulando a criatividade e disseminando a 
cultura dos métodos consensuais. [Leia mais]

A diretora-geral em exercício, Wânia 
Marítiça Araújo Vieira, considerou o momento 
como marcante para o TRF1. “Durante estes 
29 anos o Tribunal trabalhou sempre de uma 
forma bem parecida. Esse projeto (Procin-
jud) traz um novo jeito de pensar o processo, 
de pensar a tramitação. Então, esta equipe 
que está tomando posse hoje vai ser o agente 
de mudança de uma nova fase do Tribunal”, 
comemorou a diretora.

Já para Sérgio Faria, diretor da Secar, 
unidade considerada essencial para o 
funcionamento do Procin-Jud, ele reconhece 
que está diante de um grande desafio, mas 
acredita que, com o grupo de servidores 
que fazem parte da nova estrutura, poderá 
realizar um bom trabalho.
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