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Aniversariantes

O presidente do
TRF5,
desembargador
federal Luiz
Alberto Gurgel de
Faria, participa
hoje, em São
Paulo, do III
Encontro
Nacional do
Judiciário. O
evento reúne
presidentes e

gestores dos tribunais de todo o País
com o objetivo de apresentar e discutir
as ações estratégicas do Poder
Judiciário para 2010. Nesta edição,
resultado dos debates estabelecidos

Presidente do TRF5 participa
do III Encontro do Judiciário

durante o III Workshop de Metas de
Nivelamento, ocorrido em Brasília, no
início deste mês, serão apresentadas
metas prioritárias para os próximos cinco
anos. O encontro deste ano dará
continuidade ao planejamento
estratégico desenvolvido nas edições
anteriores, que visa modernizar e
aperfeiçoar o Judiciário. A finalidade é
proporcionar mais agilidade e eficiência à
tramitação de processos, melhorar a
qualidade do serviço prestado e ampliar
o acesso do cidadão à Justiça. O evento,
comandado pelo ministro Gilmar Mendes
(presidente do Supremo Tribunal Federal
e do Conselho Nacional de Justiça),
acontecerá das 8h às 18h30, no Hotel
Tivoli Mofarrej, na capital paulista.

Dos 3.217 candidatos inscritos no X
Concurso Público para Juiz Federal
Substituto, promovido pelo TRF da 5ª
Região, apenas 11 deverão fazer a
inscrição definitiva (documentos e
títulos), que antecede a etapa final do
certame. O edital nº 13, publicado nesta
quinta-feira, contém a relação dos
candidatos aprovados na segunda prova

escrita. Os classificados estão
convocados a apresentar os
documentos exigidos e os títulos de
que dispõem para fazer a inscrição
definitiva no período de 17 a 26 de
março, das 9h às 18h, na Secretaria do
X Concurso (6º andar). O edital da última
fase do concurso deve ser divulgado na
data provável de 9 de abril. Os

A Justiça Federal na Paraíba
divulgou edital para seleção de
conciliadores do Juizado Especial
Federal da 8ª Vara, no município de
Sousa. As inscrições devem ser feitas
de 22 a 26 de março e os candidatos
serão selecionados por meio de análise
curricular e de entrevistas, nos dias 7 e 8
de abril. Os candidatos precisam
comprovar nacionalidade brasileira (nata
ou por naturalização), idade mínima de
18 anos, pleno gozo dos direitos
políticos, capacidade para exercer a
função e reputação ilibada. Além disso,
devem ser, preferencialmente, bacharéis
ou acadêmicos em Direito, pelo menos a
partir do 7º período. Informações:
www.jfpb.jus.br.

JFPB divulga edital
para seleção de
conciliadores

candidatos que tiverem suas inscrições
definitivas deferidas serão convocados
para a prova oral, de caráter
eliminatório e classificatório, que será
realizada nos dias 26 e 27 de abril, das
8h às 18h, na Sala das Turmas (Norte),
no 2º andar do TRF5. Outras
informações: (81) 3425.9467/
3425.9181.

Inscrição definitiva no concurso para juiz da 5ª Região
Os servidores que têm dúvidas sobre as
alterações no seguro-saúde SulAmérica,
tais como novos valores, alteração de
Plano e redução do percentual custeado
pelo Tribunal, devem comparecer à
reunião de esclarecimento. O encontro
contará com a participação do presidente
do TRF5 Luiz Alberto Gurgel de Faria e
da equipe que participou do processo de
consulta ao mercado, licitação e
contratação do seguro-saúde. A reunião
acontecerá na próxima segunda-feira, às
17h, no auditório do Pleno desta Corte.

Esclarecimentos sobre
plano de saúde


