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O

Adilson Bezerra da Silva
VIP/Recep. gabinete
Jarleide de Lima Ferreira
SOSERVI/Limpeza 
Severino de Lira Souza
VIP/Segurança

Quarta 07/09
Evandro Luiz da Silva
Seção de Telefonia

Dia do Alfaiate
Dia do Barbeiro
Dia do Cabeleireiro

Conselho de 
Administração 
do Tribunal 

Regional Federal 
da 5ª Região - TRF5 
aprovou, no último 
dia 31, o relatório 
da Correição Ordi-
nária da Seção Judi-
ciária do Estado de 
Sergipe, realizada 
no período de 16 
de maio a 4 de ju-
nho de 2011, sob a coordenação 
do corregedor regional do TRF5, 
desembargador federal Vladimir 
Carvalho. De acordo com o re-

TRF5 aprova correição do estado de Sergipe

latório, a correição analisou um 
total de 1.737 processos, nos quais 
algumas observações foram regis-
tradas, como demora na distribui-

ção, ausência de pre-
enchimento dos autos, 
processos com folhas 
soltas ou rasgadas e 
retardo na conclusão da 
sentença. Todas essas 
considerações foram 
anotadas, para busca de 
soluções, mas, segundo 
dados da correição, essa 
situação está dentro da 
normalidade. A correi-
ção não registrou ne-

nhuma queixa dos jurisdicionados, 
advogados ou procuradores pú-
blicos quanto aos serviços presta-
dos. “A Seção está a desempenhar, 

Calendário de entrega  
dos relatórios das Correições

Fim de setembro
Alagoas

Fim de outubro
Paraíba

Fim de novembro
Rio Grande do Norte
(previsão, pois a correição  

ainda vai acontecer)

plenamente e com eficiência, a sua 
finalidade constitucional”, concluiu 
o corregedor regional Vladimir 
Carvalho.

Para quem aprecia a comida japone-
sa, o restaurante Buonafina, localiza-
do no 16º andar do edifício sede do 
TRF5, passou a oferecer, diariamen-
te, sushi em seu cardápio do almo-
ço. Para saber mais sobre o cardá-
pio, a relação dos pratos do dia está 
disponível na intranet do Tribunal.  

Comida japonesa no cardápio 
do Buonafina

+ Leia mais no  
site do TRF5

Será realizada hoje uma licita-
ção para a construção de uma 
nova guarita na entrada principal 
do edifício Djaci Falcão, sede do 
TRF5. De acordo com o diretor 
da Subsecretaria de Infraestrutu-
ra e Administração Predial (Siap), 
Vladislave Leite, também serão 
trocadas as placas de concreto da 

A Justiça Federal no Ceará (JFCE) 
está com inscrições abertas para o 
processo seletivo de estágios do 
curso de Direito, na Subseção da 
Justiça Federal em Juazeiro do Nor-
te. Para se inscrever, o estudante 
precisa estar regularmente matricu-
lado e cursando, no mínimo, a me-
tade do período total do curso e, no 
máximo, o antepenúltimo semestre. 
Interessados devem se inscrever en-
tre os dias 8 e 23/09, das 9h às 18h, 
na sede da Subseção de Juazeiro do 
Norte. O Edital com mais informa-
ções pode ser acessado através do 
site www.jfce.jus.br.

JFCE abre inscrições 
para estagiários de 
Direito

Entrada principal ganha nova guarita
entrada. “A nova guarita 
proporcionará um maior 
campo de visão e, con-
sequentemente, maior 
segurança”, destacou. O 
diretor acrescentou ainda 
que, após o início da obra, 
o prazo para conclusão é 
de até 90 dias. 


