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Aniversariantes

QUARTA

TRF5é o 

Juíza Federal 
Flávia Tavares Dantas
SJPE

Andréa Maria de Cerqueira Vieira
Divisão da 1ª Turma
Débora Santos Barbosa
Orçamento e Finanças

você

José Maria Lucena

Dia Internacional do Bombeiro

O concurso para preenchi-
mento de 14 vagas de juiz 
federal substituto da 5ª Re-
gião, que está sendo exe-
cutado pela Comissão do 
XI Concurso Público e pelo 
Centro de Seleção e de Pro-
moção de Eventos da Univer-
sidade de Brasília (CespeU-
nB), registrou um recorde de 
4.782 inscritos. No concurso anterior, reali-
zado em 2009, foram feitas 3.217 inscrições. 
Os candidatos serão submetidos à prova 
objetiva na primeira etapa, que será realiza-
da no dia 5 de junho. A outra fase constará 
de duas provas escritas, sendo uma discur-
siva, com dissertação e quatro questões, e 

outra com duas sentenças 
(de natureza cível e penal), 
previstas para serem reali-
zadas nos dias 5, 6 e 7/08. 
Na terceira fase, serão 
feitos uma sindicância da 
vida pregressa e investi-
gação social, exames de 
sanidade física e mental 
e psicotécnico. Na quarta 

etapa, uma prova oral e, por fim, avaliação 
de títulos. A prova objetiva seletiva e as es-
critas serão realizadas nas cidades de Ara-
caju, Fortaleza, João Pessoa, Maceió, Natal 
e Recife. As demais etapas acontecerão no 
Recife. O edital na íntegra pode ser conferi-
do no Portal do TRF5: www.trf5.jus.br.

Concurso para juiz substituto do 
TRF5 bate recorde de inscritos A palestra “O desafio de 

amamentar e trabalhar 
– uma missão impossí-
vel”, será proferida hoje 
pela enfermeira obs-
tetra e consultora em 
aleitamento materno 
do IMIP, Marcelle Mello, 
abrindo a homenagem 
dedicada às mães servi-
doras do TRF5. A representante do ISTHAR – 
Espaço para Gestantes, Nélia de Paula (foto), 
que atua na Subsecretaria de Precatórios do 
Tribunal, também participa do debate, que 
acontece a partir das 10h, na Sala das Tur-
mas. Na sexta-feira (6), será a vez de Lúcia 
Cavalcanti, servidora do TRF5 e psicóloga, 
que falará sobre o tema “Mulher, Profissio-
nal, Mãe: papéis conciliáveis?”, começando 
às 10h, na Sala das Turmas.

A analista judiciária Benigna Perpétua é 
pernambucana da gema. Servidora do 
Tribunal desde 1989, já foi Diretora Geral 
e, há três anos, faz parte da equipe do 
desembargador Lázaro Guimarães, como 
assessora judiciária. Além da formação em 
Direito, ela é graduada em Letras, curso 
que reflete seu gosto pela leitura, em es-
pecial as poesias de Manuel Bandeira e de 
livros que abordem a história do Recife. 
Mãe de dois filhos e avó de Gabriel, ela se 

considera presente 
no cotidiano familiar, 
apesar do trabalho, 
lugar onde se sen-
te feliz e à vontade: 
“Adoro o Tribunal. 
Sinto-me em casa e 
gosto do que faço. 
A Justiça Federal foi 
meu primeiro empre-
go. E será o último”.

Entre códigos e poesias

Missão impossível?

A Divisão de Folha de Pagamento informa 
aos servidores requisitados que não apre-
sentaram a declaração fornecida pelo órgão 
de origem, informando que não percebem 
os benefícios auxílio-alimentação, auxílio-
-transporte e/ou auxílio pré-escolar, terão 
os referidos benefícios suspensos a partir 
da folha de maio/2011, até a apresentação 
da referida declaração, de acordo com a 
resolução nº 4/2008 do CJF.

Comunicado importante

Evite comprar legumes, frios e carnes 
em bandejas de isopor, material não 
reciclável. Procure produtos que te-
nham menos embalagens ou utilize 
aqueles com embalagem reciclável

Fonte: www.reviverde.org.br

Ecologicamente corretas

O presidente do TRF5, desembargador fe-
deral Paulo Roberto de Oliveira Lima, rece-
beu ontem uma visita de cortesia dos dire-
tores do Banco do Brasil. Participaram da 
reunião Francisco Canindé Júnior (superin-
tendente regional), Neirim Goulart Duarte 
(superintendente estadual), Antônio Costa 
Barbosa Júnior (gerente geral) e Fabiana 
Lins Maia (gerente de relacionamento).

Presidente recebe direção do Banco do Brasil


