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TRF5 promove seleção pública
para estagiários de nível superior

Presidente convoca
servidor para tratar
do seguro-saúde

Margarida Cantarelli prestigia
comunidade luso-brasileira

Ambientação em
Informática

Dia do Cinema Brasileiro
Dia do Radioamador

e Técnico em Eletrônica

Até o dia 15 de no-
vembro, estão
abertas as inscri-
ções para o segun-
do processo seleti-
vo para estagiários
de nível superior
promovido pelo
TRF da 5ª Região,
destinado ao pre-
enchimento de 116
vagas de estágio e
formação de ca-
dastro reserva de estudantes de diver-
sos cursos. A seleção pública está sen-
do realizada pelo Instituto Brasileiro para

A desembargadora federal Margarida Cantarelli
participou, na última terça-feira, do 159º aniversá-
rio de fundação do Gabinete Português de Leitu-
ra de Pernambuco, na Rua do Imperador (Bairro de Santo Antônio - Recife). Na pre-
sença de inúmeros representantes da comunidade luso-brasileira no Estado, a
magistrada fez a saudação alusiva à data comemorativa, que antecedeu homena-
gens, entrega de medalhas e apresentação musical.

O presidente do
TRF5 Luiz Alberto
Gurgel de Faria con-
vida os servidores
para participarem,
nesta quinta-feira, de
reunião de esclareci-
mento sobre a atual
contratação do segu-
ro-saúde. Serão dis-
cutidas as perspecti-
vas para a nova
contratação, os efei-
tos da sinistralidade elevada e a busca da
administração em absorver possíveis rea-
justes sem repasse para os segurados. O
encontro será realizado às 14h30, no au-
ditório do Pleno desta Corte.

A Subsecretaria de Informática promove,
até o dia 30 de novembro, o curso Ambi-
entação em Informática para estagiários
de níveis médio e superior do TRF5. Du-
rante o curso, os estudantes recebem
orientações de como utilizar, de forma
consciente, os recursos corporativos do
Tribunal, a exemplo dos computadores,
impressoras, USB e serviços de e-mail.
Semanalmente, 30 estagiários são sele-
cionados para o curso. As aulas aconte-
cem nas segundas e quartas-feiras, a
partir das 14h30, na Sala das Turmas.

o Desenvolvimento
Sustentável (Sus-
tente), nos termos
do contrato cele-
brado com o
TRF5. Os candida-
tos serão submeti-
dos a uma prova
objetiva e uma pro-
va de redação, pre-
vistas para o dia 29
de novembro. As
inscrições devem

ser feitas pela Internet, nos sites
www.trf5.jus.br ou www.sustente.org.br.
Outras informações: (81) 3423.9543.

Na próxima terça-feira, às 14h, será divul-
gado o resultado provisório da primeira
prova escrita do X Concurso Público para
Juiz Federal Substituto, promovido pelo
TRF5. A divulgação será feita em sessão
pública, no auditório do Pleno, e nos sites
www.trf5.jus.br e www.cespe.unb.br.

Resultado provisório de
concurso para juiz

(Informações: Pessoal, DIAP e NAS)


