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Dia Nacional das Comunicações

Inscrição para concurso de
Juiz Federal encerra hoje
Encerra, hoje, o prazo para inscrição no
X Concurso Público para Juiz Federal
Substituto, promovido pelo TRF5. Os
candidatos têm até às 23h59 para
acessar o site www.cespe.unb.br e
efetuar suas inscrições, podendo pagar a
taxa de inscrição até o dia 8 de maio.  Ini-
cialmente, serão oferecidas sete vagas
para atender a demanda nas Seções Ju-
diciárias dos seis Estados que integram
a 5ª Região (Pernambuco, Paraíba, Rio
Grande do Norte, Ceará, Alagoas e
Sergipe). O Concurso, que também vai
formar cadastro reserva para ocupar as
vagas que surgirem durante o prazo de
validade do certame, está sendo organi-

zado por uma comis-
são formada pelos
desembargadores fe-
derais Lázaro Guima-
rães (presidente), Fran-
cisco Cavalcanti e Ro-
gério Fialho, além do
professor Aurélio
Bôaviagem (UFPE) e do representante
da OAB/PE, Cláudio Brandão. O certame
será executado pelo Centro de Seleção
e Promoção de Eventos da Universidade
de Brasília (CESPE/UnB) e o edital con-
tendo as normas previstas no Regula-
mento do Concurso está disponível no
site do TRF5 (www.trf5.jus.br).

JFAL realiza leilão de veículos
Um total de sete veículos será leiloado, no próximo
dia 15, às 14h, pela Justiça Federal em Alagoas
(JFAL) com lances iniciais entre R$ 3 mil e R$ 8,5
mil.  Os veículos das marcas Opala Comodoro SL/E;
Monza SL/E; Ômega GLS e Elba Weekend ID, po-
derão ser vistoriados até às 18h do dia 14 de maio,
no pátio interno do edifício-sede da JFAL. O leilão
será realizado na sala de licitações. O edital comple-
to do leilão está disponível no site da Justiça Federal em Alagoas (www.jfal.jus.br ).

Refrigeração do TRF5
passa por inspeção
Foi realizada, ontem, no edifício-
sede do TRF5, uma inspeção no

sistema de refrigeração. A fiscalização
teve como objetivo examinar se a quali-
dade do ar fornecido está dentro dos pa-
drões determinados pela Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária (Anvisa). A em-
presa BomClima é responsável pela me-
dida preventiva, que ocorre há mais de
cinco anos nesta Corte.

Mostra fotográfica
homenageia mães
Uma exposição fotográfica em homena-
gem ao Dia das Mães será aberta ao pú-
blico na tarde da próxima quinta-feira, no
hall de entrada do edifício-sede. Além da
mostra, que reúne fotos do Tribunal, se-
rão oferecidos coquetel e lembranças às
mães que comparecerem ao evento. A
exposição fotográfica é uma realização

conjunta da
Diretoria Geral,
Cerimonial e
Comunicação
Social. Mais in-
formações pe-
los ramais
9020 e 9040.

Exposição de
Pintura na JFPB
Até a próxi-
ma sexta-
feira, a Jus-
tiça Federal
na Paraíba
(JFPB) pro-
move a
mostra Mul-
tiplicidade,
do artista
plástico Pedro Tadeu. Realizada no Es-
paço de Arte e Cultura da JFPB, das 8h
às 18h, a exposição apresenta telas com
paisagens, marinas e pintura contempo-
rânea com motivos figurativos. Pedro Ta-
deu também é poeta e escritor. Mais in-
formações pelo telefone (83) 2108-4040.

Visite a sala da Asserjufe (16º andar) e
se informe sobre as vantagens ofereci-

das aos associados. Ramal: 9581.
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