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Começam hoje as inscrições para o 
concurso do TRF5

Estudantes de Direito da UFRN visitam 
o Tribunal Ministro Felix Fischer foi eleito novo 

presidente do STJ

Seminário sobre 
Presos Estrangeiros

Massagens  
terapêuticas

omeçam hoje as inscrições 
para o concurso público do 
Tribunal Regional Federal da 

5ª Região (TRF5) e Seções Judici-
árias dos Estados de Pernambuco, 
Paraíba, Rio Grande do Norte, Cea-
rá, Alagoas e Sergipe.  O concurso 
destina-se à formação de cadastro 
de reserva aos cargos de Técnico 
Judiciário (Ensino Médio) e Analis-
ta Judiciário (Curso Superior), com 
remuneração inicial de R$ 3,9 mil e 
R$ 6,5 mil, respectivamente. Para o 

cargo de técnico 
judiciário há op-
ções nas áreas 
administrativas e 
Apoio Especiali-
zado (Segurança 
e Transporte), 
já para o cargo 
de Analista, são 
oferecidas as 
áreas Judiciária 
(curso de Direi-
to) e Adminis-

trativa (curso superior em 
qualquer área). As inscri-
ções serão realizadas so-
mente pela internet, atra-
vés do endereço eletrônico  
www.concursosfcc.com.br, 
até o dia 20 de julho. As 
taxas são de R$ 62,75 para 
cargos de nível médio e de 
R$ 72,75 para nível supe-
rior. A aplicação das provas 
está prevista para 23 de 
setembro.

Equilibrar a circulação energéti-
ca do corpo, proporcionar alívio 
do estresse, além do aumento 
da criatividade. Com esses pro-
pósitos, a Asserjufe, em parceria 
com o Espaço Renascer de Tera-
pias Holísticas, está oferecendo 
massagens terapêuticas na Sala 
do Servidor, no 16º andar. O 
ambiente, que passou por uma 
reestruturação, foi redecorado e 
está oferecendo cinco tipos de 
massagens: drenagem linfática 
facial (elimina as toxinas e ativa 
a circulação sanguínea); cro-
moterapia (equilíbrio e harmo-
nia do corpo, da mente e das 
emoções com uso das cores); 
reflexologia (massagem nos 
pés); shiatsu (harmonização da 
energia vital e prevenção de do-
enças) e reiki (energização atra-
vés da imposição das mãos). O 
espaço funciona nas segundas, 
quartas e quintas-feiras, das 10h 
às 18h. Informações com Rosa-
na, pelo ramal 9657.

Estudantes do 7º 
período do curso 
de Direito da Uni-
versidade Federal 
do Rio Grande do 
Norte visitaram 
ontem o Tribunal 
Regional Fede-
ral da 5ª Região. 
Acompanhados pelo juiz federal 
Marco Bruno, o grupo de 28 alu-
nos assistiu à sessão de julgamen-
to da Segunda e da Quarta Turma, 

conheceu a 
Presidência, 
o Memorial 
do TRF5 e o 
heliponto. 
Hoje, os alu-
nos partici-
pam de uma 
palestra, mi-

nistrada pela juíza Cíntia Brunetta, 
na sede da Escola de Magistratura 
Federal da 5ª Região (Esmafe5) e 
da sessão do Pleno desta Corte.

O Pleno do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) elegeu, na última 
quinta-feira (28/06), o ministro 
Felix Fischer para ocupar o car-
go de presidente da Corte e do 
Conselho de Justiça Federal (CJF) 
órgão encarregado da supervisão 
administrativa e orçamentária da 
Justiça Federal de primeira e se-
gunda instâncias. Félix Fischer as-
sumirá o cargo que atualmente é 

As inscrições para o Seminário so-
bre Presos Estrangeiros terminam 
amanhã. Realizado pelo Conselho 
Nacional de Justiça, o evento tra-
tará de temas como prisão, defesa 
e expulsão de presos estrangeiros, 
além de questões que envolvem o 
contato com a família e o país de 
origem. O público alvo é formado 
por juízes, promotores, defensores 
públicos, advogados, policiais e in-
tegrantes dos órgãos públicos que 
tratam da administração penitenci-
ária. As inscrições podem ser feitas 
no site do CNJ (www.cnj.jus.br). 

ocupado pelo mi-
nistro Ari Pargen-
dler. Na mesma 
sessão, o Pleno 
também elegeu o 
ministro Gilson Dipp para ocupar 
a vice-presidência do STJ. Natural 
de Hamburgo, na Alemanha, e 
naturalizado brasileiro, Fischer é 
defensor da limitação do núme-
ro de recursos judiciais.


