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As inscrições ao X Concurso
Público para Juiz Federal
Substituto, promovido pelo
TRF da 5ª Região, podem
ser feitas até o dia 5 de maio,
através do endereço
www.cespe.unb.br/concursos/
trf5juiz2009. A comissão
organizadora do concurso é
composta pelos desembar-
gadores federais Lázaro
Guimarães (presidente),
Francisco Cavalcanti e
Rogério Fialho, além do professor
Aurélio Bôaviagem (UFPE) e o advogado
Cláudio Brandão (OAB-PE). O certame
será executado pelo Centro de Seleção

Inscrição para concurso de juiz
federal encerra 5 de maio

e Promoção de Eventos da
Universidade de Brasília
(CESPE/UnB) e os
candidatos serão submetidos
a uma prova objetiva, duas
subjetivas, uma prova oral e a
avaliação de títulos, além de
exames de sanidade física e
mental, psicotécnico,
sindicância da vida pregressa
e investigação social.  A
primeira etapa do concurso
público, que corresponde à

prova objetiva, está prevista para o dia
21 de junho, nas seis capitais da 5ª
Região: Recife, João Pessoa, Natal,
Fortaleza, Maceió e Aracaju.

O expediente na Subseção Judiciária de Salgueiro
(Sertão Central) será suspenso nesta quinta-feira,
em virtude do feriado comemorativo pelos 145 anos
de emancipação política do município. A suspensão
do expediente está baseada no Decreto nº 001/
2009. Os prazos processuais com vencimento no
período ficam prorrogados para a próxima segunda-
feira (4 de maio).

Expediente na Subseção de
Salgueiro será suspenso amanhã Adolescentes participan-

tes do Programa de Es-
tágio de Nível Médio do
TRF5 participam, até
junho, de um curso bási-
co de informática. As au-
las são ministradas volun-
tariamente pelo servidor
Johnmary Araújo e

incluem noções de windows,
word, excel e power point.
Realizado em parceria com
a ONG Moradia e Cidada-
nia, o curso busca capaci-
tar os 26 jovens para atuar
no TRF5. As aulas aconte-
cem aos sábados, das 8h
às 12h, na Esmafe5.

Informática básica para estagiários

As lojas Boticário estão oferecendo
vantagens para os servidores associa-
dos à Asserjufe-PE. Além dos descon-

tos de 5% nas compras à vista, pode
parcelar, em até cinco vezes, o valor das
compras realizadas com o Credcheque.

O destaque deste mês são os kits
especiais para o Dia das Mães.

Informações com Cristiane, 9581.

Asserjufe/Boticário
Para facilitar o controle no
pagamento do auxílio-trans-
porte, o Setor de Acompanhamento de
Estágio de Nível Superior do TRF5
lembra aos supervisores que a
frequência dos estagiários deve ser
entregue no 1º dia útil do mês. O rigor
no cumprimento do prazo é necessário
para que o pagamento da bolsa e do
auxílio-transporte ocorram até o 5º dia
útil de cada mês. A medida visa o
cumprimento da Resolução nº 5/2009,
que dispõe sobre a concessão de
estágio de nível superior. Mais
informações com Myriam, ramal 9835.

Frequência de
estagiários deve ser
entregue no 1º dia útil

Doação de sangue
Juliana Lopes de Oliveira

(internada no Memorial São José)
precisa de doação de sangue.

Ihene: 3302.4170.


