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Aniversariantes

SEGUNDA

O

Marta Barreto Bello
Gab. Desa. Margarida Cantarelli
Maria Consuelo de Oliveira Dutra
Gab. Des. Paulo Roberto de O. Lima
Cláudio José de Sá Pereira
NAS
Antonio Sales da Paz Júnior
Material e Patrimônio
Marcone Correia de Araújo
Orçamento e Finanças

 Tribunal Regional Federal da 5ª Região – TRF5 divulgou a relação 
dos 456 estudantes classificados no IV Processo Seletivo para esta-
giários de nível superior do TRF da 5ª Região e da Seção Judiciária 

de Pernambuco. Foram inscritos um total de 3.098, porém, com uma 
abstenção de 25%. Os candidatos classificados devem aguardar a ho-
mologação do certame. Mais informações: http://www.sustente.org.br. 
Confira abaixo a lista com o quantitativo de vagas e de aprovados.

TRF5 divulga número de 
classificados no concurso 
para estagiários Termina ama-

nhã, o prazo 
para inscrições 
no curso Teoria 
e Prática da Do-
cência Online. 
Devido ao feria-
do da Semana 
Santa, o fechamento das inscri-
ções teve que ser antecipado do 
dia 30 para o dia 27/03. Serão 
matriculados até 80 inscritos, 
divididos em duas turmas com 
até 40 alunos, cada, sendo uma 
só para magistrados e outra para 
servidores. A primeira turma será 
destinada a servidores e inicia-
-se dia 10/04. Os magistrados 

Servidores da área de Informá-
tica e da Assessoria do Tribunal 
Regional Federal da 3ª Região 
participam hoje e amanhã de 
uma reunião na Sala de Licita-

ções do TRF5. O objetivo é conhe-
cer o uso do Processo Judicial Ele-
trônico neste Tribunal. A reunião 
será realizada a partir das 14h de 
hoje e segue durante todo o dia 

de amanhã. Participam do en-
contro as equipes da Secretaria 
Judiciária e da Subsecretaria de 
Tecnologia da Informação desta 
Corte.

Um total de R$ 1.024.000,00 foi ar-
recadado na 1ª data do leilão judi-
cial unificado realizado pela Justiça 
Federal na Paraíba, na última sexta-
-feira (23). O destaque ficou por 
conta da aquisição de um imóvel 
vinculado a processo de execução 
fiscal em tramitação na 10ª Vara, 
em Campina Grande, com área 
total de 11.334 metros quadrados, 
localizado no Distrito Industrial da-
quela cidade e avaliado por R$ 900 
mil. A participação do público na 
2ª data, prevista para o próximo dia 
2 de abril, também poderá ocorrer 
virtualmente, desde que haja ca-
dastramento prévio no sítio eletrô-
nico do órgão (www.jfpb.jus.br).

Leilão na JFPB
arrecada mais de 
R$ 1 milhãofarão o curso no 

mês de maio. 
A carga horária 
será de 35 horas. 
O objetivo do 
curso é propiciar 
conhecimentos 
didático-peda-

gógicos inerentes à atividade de 
instrutoria em ambientes virtuais 
de aprendizagem - AVA, obser-
vando as especificidades da pla-
taforma Moodle. O treinamento 
será ministrado pela professora 
Ritze Pereira Ferraz da Costa, ser-
vidora do quadro efetivo do TRE/
MG e especialista em Educação a 
Distância.

PJe: representantes do TRF3 participam de reunião no TRF5

Inscrições para o curso Teoria e Prática 
da Docência Online terminam amanhã


