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O TRF da 5ª
Região realiza,
no período de
13 abril a 5 de
maio,
inscrições para
o X Concurso
Público para
Juiz Federal
Substituto. A
iniciativa visa
suprir a
demanda nas Seções Judiciárias dos
seis Estados que integram a 5ª Região
(Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do
Norte, Ceará, Alagoas e Sergipe).
Inicialmente, serão oferecidas sete
vagas, mas o concurso também vai
formar cadastro reserva para ocupar as
vagas que surgirem durante o prazo de
validade do concurso. Para ser
aprovado, o candidato será submetido a
uma prova objetiva seletiva, duas provas
escritas, prova oral e avaliação de títulos,
além de exames de sanidade física e
mental, psicotécnico e sindicância da
vida pregressa e investigação social. A
aplicação da prova objetiva seletiva está
prevista para o dia 21 de junho, enquanto
as provas escritas estão previstas para

TRF da 5ª Região realiza
concurso público para Juiz Federal

os dias 25 e 26 julho. O concurso está
sendo organizado por uma comissão,
composta pelos desembargadores
federais Lázaro Guimarães (presidente),
Francisco Cavalcanti e Rogério Fialho,
além do professor Aurélio Bôaviagem
(Universidade Federal de Pernambuco) e
do advogado Cláudio Brandão (Ordem
dos Advogados do Brasil, seccional
Pernambuco). O certame será executado
pelo Centro de Seleção e Promoção de
Eventos da Universidade de Brasília
(CESPE/UnB) e o edital contendo as
normas previstas no Regulamento do
Concurso Público Federal foi publicado
ontem, no Diário da Justiça da União, e
disponibilizado no site do TRF5
www.trf5.jus.br.

Até a primeira quinzena deste
mês, funcionários da Caixa es-
tarão atendendo os servidores interessa-
dos no crédito imobiliário para financia-
mento habitacional. O atendimento será
realizado na sala da Asserjufe, no 16º
andar, das 10 às 17h. O servidor pode
financiar até 100% do valor do imóvel de
até R$ 245 mil, com condições especiais
de financiamento, relativa às taxas de
juros, prazo mais longo e quota de
financiamento, além da prestação mensal
ser debitada em conta corrente.

Crédito imobiliário
com condições
especiais

A Seção de Benefícios do TRF5
prorrogou o prazo para a entrega da
declaração anual dos requisitados,
informando que não recebem auxílios
(alimentação, pré-escolar e transporte) do
órgão de origem. Os requisitados devem
apresentar o documento até o próximo
dia 15, sob pena de suspensão dos
benefícios. O documento e uma cópia do
contracheque/2009 devem ser enviados,
via protocolo (malote), à Seção de
Programas de Benefícios.

Prorrogado prazo para
entrega de declaração

Neste 1º de abril, os internautas devem
ficar atentos ao recebimento de falsos
e-mails. A Subsecretaria de Informática
adverte que hoje, considerado dia da
mentira por motivos das brincadeiras
que eram feitas para provocar risos,
está previsto ataque de uma nova
variante do software denominado
Conficker. Uma das formas mais
maliciosas será a oferta de antivírus
para combater o próprio Conficker. 
Quem abrir essas propostas de venda
e preenchê-las com seus dados vai 
infectar o computador com o software,
que já contaminou mais de 12 milhões
de computadores em todo o mundo. A
dica é deletar todas as mensagens
desconhecidas.

Nesta quarta-feira, os servidores
inscritos no Programa Auxílio-
Saúde precisam apresentar os
recibos de pagamento do Plano
de Saúde, com os valores
individualizados. O documento
deve ser entregue sempre no
primeiro dia útil de cada mês.

Auxílio-saúde

Segurança na Rede
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