
Jornal Mural diário produzido pela Divisão de Comunicação Social 
Redação: Christine Matos, Josie Marja, Wolney Mororó, Suzan Vitorino e Tayza Lima 
Jornalista responsável: Isabelle Câmara - DRT/PE 2528 

Novembro
de16Edição nº 1820

www.trf5.jus.br
comunicacaosocial@trf5.jus.br

Fotos:  Juliana Galvão e Marcos Costa

Aniversariantes

QUARTA

O

Concurso para juiz: resultado da  
prova escrita no dia 1º de dezembro

Mª Gabriela Martins R. R. Alves
Secretaria Administrativa
Pedro de Melo Souza Filho
Gabinete Des. Fed. Paulo Gadelha
Iran Lira da Silva
Gabinete Des. Fed. Edílson Nobre
José Carlos Lopes da Silva
Soservi

Tribunal Regional 
Federal da 5ª Re-
gião (TRF5) informa 

que o resultado final da 
primeira prova escrita (P2) 
do XI Concurso Público 
para juiz federal substitu-
to da 5ª região será divul-
gado no dia 1º de de-
zembro. De acordo com o 
comunicado do Centro de 
Seleção e de Promoção 
de Eventos (Cespe), o resultado final 
será divulgado no site do órgão, do 

Desembargadora 
participa de  
colóquio holandês

Campanha para  
doação de medula
óssea

Dia do Não Fumar

Servidores da SIAP fazem treinamento 
sobre sistema hidráulico

Tribunal e no Diário Oficial da União. 
O concurso público para juiz federal, 

promovido pelo TRF5, 
tem o objetivo de suprir 
a demanda de 14 novos 
magistrados nos seis 
estados que integram a 
5ª Região. A Comissão 
organizadora é composta 
pelos desembargadores 
Marcelo Navarro (presi-
dente), Rogério Fialho e 
Edilson Nobre, além do 
professor Sérgio Torres 

Teixeira e do conselheiro federal 
Pedro Henrique Alves.

O Núcleo de Serviços Gerais e 
Meio Ambiente, da Subsecretaria 
de Infraestrutura e Administração 
Predial (SIAP), realiza hoje um 
treinamento sobre a descrição 
e manuseio do sistema hidráu-
lico da sede do TRF5. A capaci-
tação, ministrada pelo servidor 
Antônio Macêdo Neto (diretor 
do Núcleo de Serviços Gerais), 

terá como público alvo técnicos 
da SIAP e servidores terceirizados.  
De acordo com o diretor da SIAP, 
Vladislave Leite, o treinamento 
visa à prevenção de panes e maior 
celeridade, quando necessária, da 
manutenção corretiva em peças 
e equipamentos hidráulicos. O 
treinamento acontece a partir das 
10h30, na Sala de Licitações.

A Seção Ju-
diciária de 
Pernambuco 
(SJPE), em 
parceria com 
a Associação 
dos Amigos 
do Transplante de Medula Óssea 
(ATMO), realiza hoje, no auditório 
do Anexo 2, uma campanha edu-
cativa para sensibilizar os servido-
res sobre a importância da doação 
de medula óssea. O evento será 
desenvolvido em duas etapas. Na 
primeira, denominada “Cidadania 
ativa, informar para melhor parti-
cipar”, serão realizadas palestras 
de sensibilização e distribuição de 
material informativo. Na segunda, 
chamada “Doe vida! Doe medula 
óssea!”, os servidores poderão se 
inscrever no Registro de Doadores 
de Medula Óssea (Redome). Para 
se cadastrar, basta preencher um 
formulário e coletar 4ml de san-
gue para exame de Histocompati-
bilidade (HLA). A inscrição aconte-
ce das 9h às 18h, na sede da SJPE.

A partir das 8h de hoje, a desem-
bargadora federal Margarida Can-
tarelli participa do 1º Colóquio 
Internacional sobre o “Brasil Ho-
landês: história, memória e patri-
mônio compartilhado”, no Instituto 
Ricardo Brennand, na Várzea. O 
evento se estenderá até o próximo 
sábado (19) e contará com mesas 
redondas e cursos. Historiadores, 
professores e especialistas irão re-
fletir sobre algumas questões que 
permeiam a influência da cultura 
holandesa no Brasil, entre elas o 
ofício do historiador diante do 
período holandês.


