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Qualidade de vida: muito 
além dos bens materiais

Colóquio Internacional sobre Direito

Dia do Aposentado
Dia Mundial do Urbanismo

s servido-
res do TRF5 
tiveram a 

oportunidade 
de tirar dúvidas 
sobre vida sau-
dável, durante 
a palestra Em 
“busca da Quali-
dade de Vida”. O 
tema foi aborda-
do pelo mestre 
em Gestão Empresarial (FBV) e 
Coaching em saúde e bem-estar, 
Paulo Erlich, no segundo e último 
dia das comemorações do Dia do 
Servidor. No encontro, o pales-
trante destacou que a qualidade 
de vida não está relacionada com 
bens materiais, e sim com o con-
ceito de saúde, onde podem ser 
encontradas seis dimensões: física, 
emocional, espiritual, intelectu-
al, profissional e social. No fim 
da palestra, foi aplicado um tes-
te, através do qual os servidores 
puderam fazer uma reflexão sobre 
sua qualidade de vida em todas as 
dimensões relacionadas.

O prazo para inscrição no XII 
Concurso Público para provi-
mento de Cargos de Juiz Federal 
Substituto da 5ª Região termina 
hoje (8/11). Os candidatos con-
correrão a 47 cargos vagos e 
dos outros cargos de juiz fede-
ral substituto da 5ª Região que 
surgirem durante o prazo de 

Concurso para juiz federal substituto

O Núcleo de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos (NDRH) do 
TRF5 está com inscrições abertas, 
até hoje, para servidores que tra-
balham em gabinete e queiram 
participar do I Colóquio Interna-
cional – Teoria Geral do Direito e 
Pragmatismo Jurídico. Cada gabi-
nete terá direito a uma vaga. Os 
interessados devem encaminhar 
e-mail para o NDRH (ndrh-trei-
namento@trf5.jus.br), contendo 
nome, telefone, e-mail e gabi-
nete onde está lotado. Realizado 

em parceria entre a Esmafe5 e os 
programas de pós-graduação em 
Direito da UFPE, UFPB e UFAL, o 
evento terá conferencistas nacio-
nais e internacionais, de países 
como EUA, França, Itália e Vene-
zuela, e acontece de 12 a 14/11, no 
auditório da Esmafe5. A abertura 
será no Salão Nobre da Faculdade 
de Direito do Recife, no dia 12, a 
partir das 9h. O desembargador 
federal Francisco Cavalcanti presi-
de no dia 14/11, às 16h, a mesa da 
conferência de encerramento.

validade do certame, garantindo-
-se a reserva de 5% do total de 
vagas destinadas aos portadores 
de deficiência. O valor da taxa de 
inscrição é de R$ 160. Para  fazer 
a inscrição o candidato deve-
rá acessar o site da Cespe/UnB: 
http://www.cespe.unb.br/concur-
sos/trf5_12_juiz.

A Diretoria Geral, através da Divisão de Comunicação Social, homenageia todos os servidores, que contribuem para 
a entrega da Justiça à sociedade. Confira aqui alguns depoimentos sobre a importância de ser servidor do TRF5.Parabéns, Servidor!

“O sentimento é o de dever cumpri-
do com a função que exerci até hoje. 
Tenho muitos planos a realizar. Um 
deles é fazer um cruzeiro em volta ao 
mundo. Profissionalmente, pretendo 
me dedicar à atividade de restau-
ração de móveis antigos”, revelou 
Norberto Domingos.

Eduardo Victor Menezes 
foi o último candidato 
nomeado para o cargo 
de Analista Judiciário – 
Área Administrativa do 
Concurso de 2008. “Foi 

um longo tempo de espera, afinal 
faltava pouco mais de um mês para o 
prazo de validade do concurso expirar. 
Eu estava há 12 anos na Agência Na-
cional do Petróleo, no Rio de Janeiro, 
quando fui informado sobre a nomea-
ção. Agradeço a Deus a oportunidade, 
pois servir à Justiça era um sonho que 
se tornou realidade”.

“O TRF5 nos proporcio-
na uma ótima estrutura 
e um excelente ambien-
te de trabalho. E, junto 
com as metas do CNJ, 
nós somos atualmente 

um dos melhores tribunais do país 
e temos como propósito atender 
da melhor forma o público. Gosto 
de trabalhar aqui e procuro sempre 
fazer o melhor, pois o serviço públi-
co é para todos, inclusive para mim”, 
avaliou Antonio de Brito, lotado no 
gabinete do desembargador Francis-
co Cavalcanti.

“Para mim é vital tra-
balhar no TRF5. Convi-
vo aqui há tantos anos 
que não sei o que faria 
sem este cotidiano na 
minha vida. Já pode-

ria ter me aposentado, mas só saio 
daqui quando realmente não con-
seguir mais trabalhar”, disse Benig-
na de Siqueira Campos Palmeira, 
servidora que entrou no TRF5 em 
1989 e, atualmente, está lotada no 
Gabinete do desembargador Lázaro 
Guimarães.

“É uma experiência 
inovadora, pois sou 
advogado e agora 
estou vivendo o ou-
tro lado da justiça, 
em prol da popula-

ção”, revelou Ayro Luiz Ramos dos 
Santos, que entrou este ano no 
TRF5 e está lotado no gabinete 
do desembargador Lázaro Alfredo 
Guimarães.


