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Universitários aprovados em
seleção iniciam estágio no TRF5
Começam a chegar esta semana, os novos estagiários de ní-
vel superior do TRF5, aprovados em seleção pública no final
do ano passado. De acordo com o Núcleo de Desenvolvi-
mento em Recursos Humanos(NDRH), aos poucos, os convo-
cados vão sendo inseridos nos setores, dependendo da de-
manda. Os estudantes devem participar de uma palestra
para conhecer o funcionamento desta Corte, e saber das ati-
vidades a serem desenvolvidas, além de aprender as normas
do sistema de segurança da Informação. Antes do recesso
do Judiciário, dez universitários do curso de Direito inicia-
ram o estágio na SJPE.
Concurso - Na última seleção realizada, foram abertas 114
vagas de estágio de nível superior, sendo dez destinadas aos
candidatos portadores de necessidades especiais, uma para
o curso de administração e nove para o de direito. Para par-
ticipar, os interessados deveriam estar cursando da metade
do período total da graduação até o seu antepenúltimo se-
mestre. Os alunos aprovados terão uma jornada de trabalho
de 20 horas semanais. O estágio deverá ter a duração de um
ano, podendo ser prorrogado por igual período.

A sociedade já pode acompanhar como e em que estão sendo gastos os recursos no
Poder Judiciário. A transparência da gestão fiscal dos órgãos de Justiça está mais fácil
graças à iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, que lançou, no último dia 28, o Por-
tal da Transparência do Poder Judiciário. O portal permite o acesso público aos dados
detalhados e diariamente atualizados sobre os atos praticados durante o processo de
execução do orçamento. O endereço é www.portaltransparencia.jus.br

Portal da Transparência já está disponível

Neste início
do ano, serão
instalados em
todos os an-
dares desta
Corte dezesseis fornos de micro-on-
das. Os locais que vão receber os
equipamentos são as copas existen-
tes em todos os andares deste TRF5.
A iniciativa visa atender uma deman-
da antiga e garantir o bem-estar de
servidores e terceirizados que neces-
sitem utilizar para a alimentação.

Copas recebem
micro-ondas

A árvore de 4m, decorada com cds
e dvds, foi desmontada neste final
de semana. A Diap e a Subsecretaria
de Informática arrecadaram cerca de
três mil mídias e os servidores Evandro
Luis e Pedro Alexandre Bezerra, ambos
da DIAP, e os terceirizados Reginaldo Bar-
bosa, Gleibson Carvalho e Josenilton Cu-
nha e a menor aprendiz Tainá Valentim
participaram da montagem. A árvore na-
talina ecológica foi comemorativa ao ano
da biodiversidade. A iluminação com re-
fletor de led e um sistema sonoro com
cerca de 15 músicas foram os elementos
que deram um toque de harmonia à or-
namentação. A intensidade da luz era
controlada de acordo com a freqüência
sonora. A concepção do sistema que
uniu luzes e sons foi do estagiário de en-
genharia elétrica da DIAP, Renan Porto.

Arvóre ecológica
é desmontada

Volta a
funcio-
nar nes-
ta se-
gunda-
feira(10),
os servi-
ços de

almoço, ceia e lanche do restaurante
localizado no 16º andar do TRF5. O
horário de funcionamento vai das 11h
às 18h, sendo aberto ao público.

Restaurante
Buonafina retoma
atividades


