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Aniversariantes

14 TERÇA
Abril

Erotildes Bandeira de Arruda
Biblioteca

Sérgio Murilo Leite Galindo Júnior
Gab. Des. Geraldo Apoliano

Visite a sala da Asserjufe (16º an-
dar) e se informe sobre as vanta-
gens oferecidas aos associados.

Informações: 9581.

Asserjufe

Bacharéis em Direito e
com experiência mínima
de três anos na área jurídi-
ca já podem se inscrever
no X Concurso Público
para Juiz Federal Substitu-
to, promovido pelo Tribunal
Regional Federal da 5ª Re-
gião. O concurso visa sele-
cionar candidatos para pro-
vimento de sete vagas
para atender à demanda
nos seis Estados que
compõem a Região (Per-
nambuco, Paraíba, Rio
Grande do Norte, Ceará,
Alagoas e Sergipe). O certame ainda vai
formar cadastro reserva para ocupar as

Abertas inscrições do X Concurso
para Juiz Federal da 5ª Região

vagas que surgirem du-
rante o prazo de validade
do concurso. O concurso
será composto por cinco
etapas: uma prova objeti-
va seletiva, duas provas
escritas, prova oral e
avaliação de títulos, além
de exames de sanidade
física e mental, psicotéc-
nico, sindicância da vida
pregressa e investigação
social. A primeira fase,
que corresponde à apli-
cação da prova objetiva,
está prevista para o dia

21 de junho. Inscrições pelo site
www.cespe.unb.br/concursos/trf5juiz2009.

A Subsecretaria de Pessoal do TRF5 lembra aos
servidores que a cópia da declaração do Impos-
to de Renda 2009 deve ser entregue até o dia 15
de maio. Quem ainda não fez a declaração deve
pegar o comprovante de rendimentos referente
ao último exercício, que está disponível na
Intranet. Para acessar o comprovante, o servidor deve utilizar o mesmo procedimento
do contracheque e clicar na  opção Comprovantes de Rendimentos – IRPF.

Imposto de Renda 2009

No início deste mês, no Con-
gresso Nacional, o deputado fe-
deral Gonzaga Patriota (PSB-PE) profe-
riu discurso em homenagem ao TRF da
5ª Região. O parlamentar pernambucano
parabenizou a última gestão pelos feitos
realizados e desejou sucesso à atual
Mesa Diretora, cuja posse, no último dia
30, coincidiu com os 20 anos de instala-
ção do TRF5. Além dos principais desta-
ques e realizações dessas duas déca-
das, foram citados alguns dos mais im-
portantes fatos que provocaram a criação
dos Tribunais Regionais Federais do
País. Grande parte dos dados citados
pelo parlamentar foram extraídos dos re-
latórios de gestão desta Corte e do ví-
deo comemorativo dos 20 anos do TRF5.

Discurso no Congresso
destaca 20 anos do
TRF 5ª Região

Com o objetivo de melhorar ainda mais o relacionamento com os jurisdicionados,
os serviços prestados pela Ouvidoria da Corregedoria da Justiça Federal da 5ª Re-
gião, que atende à 1ª instância, estão disponibilizados na Internet. Agora, além do
atendimento telefônico (3425-9595) ou pelo e-mail ouvidoria@trf5.jus.br, os advo-
gados ou partes podem obter informações, fazer reclamações, denúncias, elogios
ou sugestões. Para se comunicar, basta acessar o site do TRF5 (www.trf5.jus.br),
escolher o link Ouvidoria, preencher o formulário e clicar no comando enviar.

Serviços da Ouvidoria da 5ª Região na Internet

As fotos de eventos do Tribunal po-
dem ser acessadas na Intranet. Para

acessar, o usuário deve digitar
www.intranet.trf5.gov.br/

banco_de_imagens, ou clicar em
SERVIÇOS e escolher GALERIA DE

FOTOS DE EVENTOS.

Fotos de eventos

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)


