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Aniversariantes

TERÇA

O

Uilson Francisco dos Santos
Subsecretaria de Apoio Especial
Diogo Carvalho C. Pessoa de Vasconcelos
Gab. Des. Federal Manoel Erhardt

Tribunal 
Regional 
Federal da 

5ª Região – TRF5 
está com inscri-
ções abertas para 
o 4º Processo Se-
letivo para o pro-
vimento de vagas 
do quadro de estagiários de nível 
superior e formação de cadastro 
de estudantes que, se convocados, 
serão engajados no programa de 
estágio do TRF5 e da Justiça Fede-
ral em Pernambuco (JFPE) e suas 
respectivas subseções, por um pe-
ríodo inicial de um ano, podendo 
ser prorrogado por igual período. 
As inscrições serão realizadas ex-
clusivamente pela internet, através 

TRF5 faz seleção para
estagiários de nível superior

dos sites www.sus-
tente.org.br, www.
trf5.jus.br e www.
jfpe.jus.br, até o dia 
9 de fevereiro. As 
provas serão reali-
zadas no dia 4 de 
março, nas cidades 
de Recife, Caruaru, 

Serra Talhada e Petrolina. O can-
didato deverá optar pelo local de 
prova de sua preferência no mo-
mento da inscrição. Os candida-
tos do curso de Direito realizarão 
prova com 40 questões específicas 
e uma redação, já os demais terão 
a composição de sua prova com 
30 questões específicas e mais 10 
questões de Língua Portuguesa, 
além da redação.

Pleno do TRF5 realiza amanhã a primeira 
sessão do ano
A partir das 14h de amanhã, será realizada a primeira sessão plená-
ria de 2012 do Tribunal Regional Federal da 5ª Região - TRF5, que 
tem abrangência sobre os estados de Pernambuco, Paraíba, Rio 
Grande do Norte, Ceará, Alagoas e Sergipe.

A economia dos seis estados nor-
destinos que integram a 5ª Região 
da Justiça Federal (Pernambuco, 
Paraíba, Rio Grande do Norte, Ce-
ará, Alagoas e Sergipe) será aque-
cida com um incremento superior 
a R$ 28 milhões que começaram a 

A Subsecretaria 
de Tecnologia 
da Informação 
(STI) lembra 
que os servi-
dores devem 
usar o ramal 
9001 para fazer 
chamados de 
serviços. A 
diretora da STI, 
Fernanda Mon-
tenegro, infor-
ma que a Seção de Atendimento 
é a Central de Gerenciamento 
de Serviços de TI desta Corte e 
engloba todas as atividades de 
serviços continuados, a exemplo 

ser liberados ontem pelo o Tribu-
nal Regional Federal da 5ª Região 
- TRF5. Os recursos correspondem 
ao pagamento de 6.821 Requi-
sições de Pequeno Valor (RPVs), 
situadas nos intervalos de 671.712 
até 678.536, beneficiando 7.931 

de suporte técnico 
remoto, presencial, 
infraestrutura e 
suporte especiali-
zado. A Seção de 
Atendimento é o 
canal de contato 
com os usuários e 
é responsável pela 
abertura e acom-
panhamento de 
todo e qualquer 
chamado. De acor-

do com Fernanda Montenegro, a 
centralização na abertura do cha-
mado proporciona um melhor 
atendimento e mais agilidade na 
resolução dos problemas.

Os aman-
tes do car-
naval que 
quiserem 
arrasar no 
passo du-
rante a Folia 
de Momo 
podem se inscrever na oficina de 
frevo do Sesc do Cais de Santa 
Rita. As oficinas serão divididas 
em duas turmas: uma para crian-
ças, que será realizada de 17/01 a 
2/02, das 15h30 às 17h30, todas 
as terças e quintas-feiras; e outra 
para os adultos, de 18/01 a 3/02, 
todas as quartas e sextas-feiras, 
das 18h30 às 20h30. Informações 
pelo telefone 3224-7577.

pessoas. Os beneficiários devem se 
dirigir a qualquer agência da Caixa 
Econômica Federal e do Banco do 
Brasil munidos de originais e cópias 
do RG (carteira de identidade), CPF 
e comprovante de residência (conta 
de água, luz ou telefone).

Tribunal libera mais de R$ 28 milhões em RPVs

STI lembra que os chamados devem 
ser feitos pelo 9001 Curso de frevo
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