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Sessão da Quarta Turma
composta por mulheres

Dia Mundial da Terapia
Ocupacional

Pela primeira vez, a
sessão de julgamento
da Quarta Turma do
TRF5 estará composta
por três magistradas. A
sessão desta terça-fei-
ra será presidida pela
desembargadora fede-
ral Margarida Cantarelli
acompanhada das juí-
zas convocadas Daniel-
le Souza de Andrade e Silva (24ª Vara de
Pernambuco) e Germana Moraes (24ª
Vara do Ceará). Na pauta de decisões,
está previsto o julgamento de 250 pro-
cessos, de matérias variadas. As magis-

tradas foram con-
vocadas para parti-
cipar da sessão
em substituição,
respectivamente,
aos desembarga-
dores José Baptis-
ta de Almeida Filho
e José Lázaro Al-
fredo Guimarães. A
Quarta Turma reú-

ne-se ordinariamente às terças-feiras, a
partir das 14h, para julgamento dos re-
cursos e processos de sua competência,
na Sala das Turmas Norte (2º andar do
edifício-sede).

Praça Tiradentes
Para melhorar a segurança das pessoas que transi-
tam nas imediações da Praça Tiradentes, situada
em frente ao edifício-sede, o Tribunal acionou os
poderes públicos envolvidos visando restaurar a ilu-
minação do espaço público bem como solicitar um
policiamento mais efetivo no local. Os pleitos conti-
dos nos ofícios encaminhados pela Diretoria Geral do TRF5 foram atendidos pela
Secretaria de Serviços Públicos do Recife e Comando da Polícia Militar de
Pernambuco, em atendimento às reivindicações de servidores desta Corte que tra-
balham nos prédios anexos II e III, localizados no entorno da Praça.

Prévia carnavalesca

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

Basta digitar www.intranet.trf5.gov.br/
banco_de_imagens, ou clicar em
SERVIÇOS e escolher GALERIA

DE FOTOS DE EVENTOS.

Fotos de eventos

Os servidores do TRF5 têm um encontro marca-
do com a folia, a partir das 16h do dia 31 de janei-
ro. É que o bloco “Ou esfola... Ou arrebenta” faz
sua prévia carnavalesca, no Bairro do Recife, ao
som da Orquestra Henrique Dias, sob a batuta do
Maestro Lúcio, e Boi de Mainha. A festa será reali-
zada na Praça do Arsenal, em frente ao Teatro Ma-
mulengo. Os interessados em adquirir a camisa ofi-
cial do bloco devem procurar Rosângela Vilar
(9320) ou Gileno (9173).

Avaliação de
desempenho
funcional
O NDRH solicita aos diretores e
chefes de gabinete que entre-
guem as avaliações de servido-
res relativas aos períodos dez/2008 a
dez/2009 e jan/2009 a jan/2010, para
que sejam preparadas as portarias de
concessão de progressão e promoção
funcional. As fichas preenchidas do Sis-
tema de Avaliação de Desempenho Fun-
cional (Siades) devem estar assinadas
pelo avaliador e avaliado. No caso de for-
mulários de servidores em período
probatório (menos de 36 meses de exer-
cício) deverão retornar apenas as cópias
das avaliações. Informações: 9804 ou
soraya@trf5.jus.br.


