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Aniversariantes
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Esmafe5
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Gab. Des. Francisco Cavalcanti

QUARTA

Assembleia reverencia os “20 anos do TRF5”

A Comissão Organizadora do X
Concurso Público para Juiz Federal
Substituto, promovido pelo TRF da 5ª
Região, divulgou ontem a lista com os
nomes dos candidatos classificados na
primeira prova escrita. O resultado provi-
sório foi divulgado em sessão pública, no
auditório do Pleno do TRF5, e na

Sai resultado provisório de concurso para juiz

Os estagiários de nível superior que
quiserem mudar de setor devem
preencher um formulário e encaminhar
ao Setor de Acompanhamento de
Estágio de Nível Superior (SAENS),
que disponibilizou o Requerimento de
Relotação na Intranet (Espaço do
Estagiário). De acordo com o Núcleo
de Desenvolvimento de Recursos Hu-
manos (NDRH), após seis meses de
estágio o estudante poderá se trans-
ferir para outra unidade de trabalho,
desde que atenda aos pré-requisitos
básicos e tenha interesse em ser re-
manejado para outros locais do TRF5.

Relotação de
estagiários

Está disponível na Intranet uma lis-
ta telefônica completa. O usuário

poderá fazer a busca pelo nome do
servidor ou pelo setor. Qualquer su-
gestão ou correção de dados deve-

rá ser feita à DG, ramal 9261.

Lista Telefônica

Autoridades civis e
militares,
representantes dos
meios político e
jurídico
pernambucanos
prestigiaram, na noite
de ontem, a sessão
solene em
homenagem aos “20
Anos do TRF5”,
realizada no plenário
da Assembleia Legislativa de
Pernambuco. A cerimônia foi aberta pelo
presidente da Casa, deputado Guilherme
Uchôa, que parabenizou magistrados e
servidores da Justiça Federal e destacou
a importância desta Corte para o
desenvolvimento da Região. A deputada
Nadegi Queiroz, autora da proposta,
lembrou importantes acontecimentos
dessas duas décadas do TRF5,
ressaltando ações de grande relevância,
como o pagamento de precatórios e
RPVs, a interiorização das Varas
Federais e iniciativas de
responsabilidade socioambiental, a
exemplo de trabalhos em benefício da
comunidade do Pilar, no Bairro do
Recife. Coube ao presidente do TRF5,
desembargador federal Luiz Alberto
Gurgel de Faria, o agradecimento
especial em nome dos que fazem esta

Corte. O
magistrado fez
uma retrospectiva
desses 20 anos,
destacando
importantes
realizações,
como a
instalação de

Varas fora das
capitais e a
criação dos
Juizados
Especiais
Federais, e
atribuiu ao
processo
eletrônico o
grande impulso
para conferir
maior
celeridade ao Poder Judiciário e atender
às demandas da população. Citou Manoel
Bandeira e João Cabral de Melo Neto,
lembrou importantes decisões judiciais e
falou do orgulho de pertencer a esta
Corte de Justiça, que para ele “é do
Recife, de Camaragibe, de Pernambuco
e de todos os Estados da Região. O
TRF5 é o tribunal do Nordeste”.

Internet, nos sites www.trf5.jus.br  e
www.cespe.unb.br. Dos 168 classificados
na prova objetiva, apenas 20 concorrentes
obtiveram nota acima de 6 (seis) nesta
prova escrita e deverão enfrentar as próxi-
mas etapas do concurso, que visa o
preenchimento de sete vagas de magis-
trados na 5ª Região da Justiça Federal.

Nadegi Queiroz,
Luiz Alberto Gurgel
e Guilherme Uchôa


