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Vanessa Barbalho de Azevedo Viana

Gab. Des. Vladimir Souza Carvalho

Marileide Monteiro da Hora
Núcleo de Distribuição

Temis Santos Sampaio de Lacerda
Gab. Desa.  Margarida Cantarelli

Sábado - 28/05/2011

Kátia Maria Fernandes Salvatori
Seção de Taquigrafia

Sueli Lacerda Pinto
Gab. Des. Barros Dias

Eliezer Moura Vasconcelos Filho
VIP/Segurança

Domingo - 29/05/2011

Maria Alda Martins da Costa Barretto
NAS

Maria Mazarello C. Caribé Cavalcanti
Divisão da 3ª Turma

Deoclécio Medeiros Soares
Secretaria Administrativa

Diogo Torres de Melo Medeiros
Subsecretaria de Informática

Dia do Profissional Liberal
Dia Mundial dos Meios de Comunicação
Dia da Mata Atlântica

 presidente do 
TRF5, desem-
bargador fede-

ral Paulo Roberto de 
Oliveira Lima, fez on-
tem (25) sua primei-
ra visita às obras de 
reforma do térreo do 
prédio da Caixa Eco-
nômica Federal (CEF), 
adquirido pelo Tribu-
nal em 2009. O edifí-
cio tem quatro pavi-
mentos, com um 
total de sete mil 
metros quadrados 
e somente o térreo 
representa 50% do 
total. Impressio-
nado com a am-
plitude da edifica-
ção, o presidente 
aprovou a solução 
encontrada para 
interligar os dois edifícios (sede do TRF5 e o 
prédio da CEF). “O desafio será compatibili-
zar o funcionamento do TRF5 com a opera-
ção da Caixa no mesmo espaço, enquanto 
o prédio não é totalmente desocupado”, 
comentou o presidente do TRF5.

Doações - O presi-
dente aproveitou a 
oportunidade para 
anunciar a economia 
que está sendo feita 
pelo Tribunal com a 
doação de espaços 
para o funcionamento 
de varas federais no 
interior de Pernam-
buco. Ontem, por 
exemplo, foi assinado 
um Termo de Entrega 
de um imóvel para 
o TRF5. Situado no 
município de Ouricuri, 

o imóvel foi doado pela Secre-
taria do Patrimônio da União 
(SPU) em Pernambuco para 
abrigar a 27ª Vara Federal, que 
hoje está instalada provisoria-
mente em uma casa da cidade. 
O convênio foi assinado pelo 
presidente do TRF5 e pelo su-

perintendente da SPU, Paulo Roberto Ferrari 
Alves. “Estamos instalando sedes sem que 
seja necessária a compra da edificação. No 
próximo mês, também deveremos concreti-
zar a assinatura da doação do prédio em Ar-
coverde”, comemorou o presidente do TRF5.

Reforma da CEF e doações 
ampliam espaços para a 5ª Região

Talvez alguns servidores, ou até mesmo 
o público comum, ainda não tenham se 
dado conta, mas o site do TRF5 (www.trf5.
jus.br) faz parte do Portal da Justiça Fede-
ral da 5ª Região (Pernambuco, Paraíba, Rio 
Grande do Norte, Ceará, Alagoas e Sergi-
pe) e funciona como centro aglomerador e 
distribuidor de conteúdo para uma série de 
outros sites ou subsites dentro, e também 
fora, do domínio do TRF5. A partir de lá, 

Portal da JF da 5ª Região reúne vários sites
o internauta pode migrar para as páginas 
das seções judiciárias que compõem a 5ª 
Região, bem como para o site dos juizados 
especiais federais e também para o twit-
ter. De acordo com Fernanda Montenegro, 
diretora da Subsecretaria de Tecnologia da 
Informação (STI), o portal serve como pon-
te para diversos ambientes virtuais, e tam-
bém dá destaque à Esmafe e ao Diário da 
Justiça Eletrônico.

A Comissão do XI Concurso Público 
para provimento de Cargos de Juiz 
Federal Substituto da 5ª Região divul-
gou, através de edital, o resultado da 
perícia médica dos candidatos que 
se declararam portadores de defici-
ência. Para conferir a relação, o candidato 
pode acessar o endereço do Portal do TRF5: 
http://www.trf5.jus.br. Outra informação 
importante para os candidatos diz respeito 
aos horários e locais da aplicação da prova 
objetiva, a ser realizada no dia 5 de junho de 
2011, às 8h (horário oficial de Brasília/DF). O 
candidato deverá, obrigatoriamente, acessar 
o endereço eletrônico http://www.cespe.unb.
br/concursos/trf5juiz2011 para verificar o 
seu local de provas.

TRF5 divulga editais 
do Concurso para 
Juiz Federal Substituto

Imóvel doado pela SPU/PE vai abrigar 
a 27ª Vara Federal, situada em Ouricuri


