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Aniversariantes

SEXTA

O

TRF5 divulga edital com inscrições 
definitivas do concurso para juiz 

JFCE adquire novo link de comunicação

Novo presidente do 
TRT visita JFAL  

Barros Dias é homenageado em Natal

Juiz Federal Antônio José 
de Carvalho Araújo

SJAL
Juiz Federal Aloysio Cavalcanti Lima
SJAL
Natália Costa de Araújo
Subsec. de Recursos Extraordinários
Rebeca Soares Carneiro Leão
Secretaria Judiciária
Alexandre Farias Rodrigues de Sena
Gab. Des. Fed. Francisco Wildo
Janderson de Oliveira Mendes
INTERFORT

Sábado, dia 7 de julho

Ministro Arnaldo  
Esteves Lima

STJ
Manuela Feitosa de Lima Nascimento
Divisão de Folha de Pagamento
Gutenberg José Martins da Costa
Divisão de Folha de Pagamento
Fernando Antônio C. Cavalcanti
INTERFORT

Domingo, dia 8 de julho

Desembargador Federal 
Luiz Alberto  
Gurgel de Faria
TRF da 5ª Região

Fernando Soares Coelho
Gab. Des. Federal Marcelo Navarro
Márcia Cristiana Coutinho Tavares
Subsec. da Infra. e Adm. Predial
Ellysandra Maria dos Santos
Gab. Des. Fed. Francisco Wildo
Renan Melo de Brito
Soservi

Tribunal Regional Federal da 
5ª Região - TRF5 publicou 
ontem (5/07), no Diário Ofi-

cial da União, a lista com o nome 
dos 18 candidatos que tiveram a 
inscrição definitiva deferida no XI 
Concurso Público para Juiz Fede-
ral Substituto. A lista, publicada no 
Edital nº 15/2012, contém o nú-
mero de inscrição e o horário que 
cada grupo deverá se apresentar 
para realizar a próxima etapa do 
concurso, a prova oral. De caráter 
eliminatório e classificatório, a pro-

va oral ocorrerá no 
período de 23 a 26 
de julho, na Sala das 
Turmas desta Corte. 
Dos 22 candidatos 
convocados, apenas 
18 tiveram a inscri-
ção definitiva defe-
rida, em virtude da 
desistência de qua-
tro candidatos, que 
foram aprovados no 
concurso da Procuradoria Federal. 
O concurso visa a suprir a demanda 

nas Seções Judiciárias 
dos seis Estados que 
integram a 5ª Região 
(Pernambuco, Paraíba, 
Rio Grande do Norte, 
Ceará, Alagoas e Ser-
gipe). O edital com o 
resultado da inscrição 
definitiva e convoca-
ção para a prova pode 
ser consultado nos 
sites www.trf5.jus.br, 

no link “Concursos – Magistrados”, 
ou www.cespe.unb.br.

O Núcleo de Tecnologia da In-
formação (NTI) da Justiça Fede-
ral no Ceará (JFCE) adquiriu um 
novo link de comunicação de 
internet e de dados para a sede 
da Seção Judiciária e varas fede-
rais da capital. Os links para as 
subseções do interior do estado 
já estão em processo de licita-
ção e deverão, em breve, seguir 
o mesmo padrão da capital.
A nova ferramenta vai trabalhar 

como contingência, em caso 
de falha de comunicação do 
link principal, proporcionan-
do, assim, mais segurança na 
navegação dos usuários e no 
acesso aos sistemas e dados da 
JFCE, além de redução de cus-
tos anuais de manutenção. De 
acordo com o diretor da NTI, 
Guilherme Lacerda, a medida 
faz parte do plano de gerencia-
mento de riscos.

O desembargador 
federal Francisco Bar-
ros Dias será home-
nageado hoje com o 
Diploma e a Medalha 
do Mérito Eleitoral 
Tavares de Lyra, con-
cedido pelo Tribunal 
Regional Eleitoral 
do Rio Grande do 
Norte. A iniciativa 
tem como finalidade 

homenagear perso-
nalidades que te-
nham demonstrado 
efetiva dedicação e 
relevantes serviços 
prestados à causa 
da Justiça Eleitoral. A 
solenidade ocorrerá 
às 17h, no auditório 
do Centro de Opera-
ções da Justiça Elei-
toral, em Natal/RN.

O novo presidente do Tribunal 
Regional do Trabalho da 19ª Re-
gião, em Alagoas,  desembargador 
Severino Rodrigues dos Santos, 
fez uma visita de cortesia ao dire-
tor do Foro da Justiça Federal em 
Alagoas (JFAL), juiz federal Paulo 
Machado Cordeiro. O encontro 
serviu para discutir o plano de 
gestão de 2012 a 2014.


