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SEGUNDA

O

TRF5 divulga resultado do concurso 
para servidores

+ Leia mais no 
Portal do TRF5: 
www.trf5.jus.br

Manoel Erhardt recebe homenagem de “Destaque Jurídico”  

Campanha de solidariedade com o 
povo sertanejo

Quarta Turma 

Técnicas de alívio 
do estresse

Barros Dias é  
homenageado 

resultado do Concurso Pú-
blico para provimento de 
cargos de servidores na sede 

do Tribunal Regional Federal da 
5ª Região - TRF5 e nas seções 
judiciárias dos estados de Per-
nambuco, Ceará, Rio Grande do 
Norte, Paraíba, Alagoas e Sergipe 
foi divulgado na tarde da última 
sexta-feira (7/12), no Diário Oficial 
Eletrônico da Justiça Federal na 5ª 
Região. Contudo, a vigência legal 
da informação só se dará a partir 
de hoje (10), conforme consta no 
Edital de inscrições do certame. 

Para verificar o resul-
tado, o interessado 
deve entrar no por-
tal do TRF5 (www.
trf5.jus.br) e clicar 
em “Diário da Justi-
ça Eletrônico”, ou no 
site da Fundação Carlos Chagas 
(FCC):  www.concursosfcc.com.br. 
Recursos - Os recursos interpos-
tos quanto à aplicação das provas, 
divulgação das questões e dos ga-
baritos preliminares foram analisa-
dos. A FCC informa que será con-
cedida vista da folha de respostas 

da prova objetiva, bem como da 
prova discursiva – redação. Para o 
acesso à prova, o candidato deverá 
seguir as instruções disponíveis no 
link de vista de prova constante da 
página do con-
curso no site da 
fundação. 

O diretor da Esma-
fe5, desembargador 
federal Manoel Erhar-
dt, será homenage-
ado hoje durante o 
evento “Destaque 
Jurídico”, promovido 
pela Associação dos 
Dirigentes de Vendas 
e Marketing do Brasil 
Seção Pernambuco 

(ADVB/PE). Serão 
homenageadas 
quatro personalida-
des do segmento 
jurídico de Pernam-
buco que se des-
tacaram no desen-
volvimento de suas 
atividades. Além de 
Manoel Erhardt, a 
ADVB/PE confere a 

honraria ao ministro Napoleão 
Nunes Maia (Superior Tribunal 
de Justiça), ao desembargador 
Frederico Ricardo Neves (corre-
gedor-geral do Tribunal de Justi-
ça de Pernambuco) e ao desem-
bargador Pedro Paulo Nóbrega 
(Tribunal Regional do Trabalho 
de Pernambuco). A solenidade 
ocorrerá, às 19h, no Hotel Atlan-
te Plaza, em Boa Viagem.

Os servidores do gabinete 
do desembargador federal 
Marcelo Navarro estão ar-
recadando cestas básicas, 
água mineral e leite (cai-
xa) para serem enviadas à 
Fundação Terra, entidade 
sem fins lucrativos, criada 
pelo padre Airton Freire. 
As doações devem ser entregues 
até a próxima sexta-feira, dia 
14/12, na recepção do edifício-
-sede desta Corte. Os produtos 
arrecadados serão distribuídos 
com famílias carentes do municí-

A Divisão da Quarta Turma lembra 
que amanhã a sessão de julgamen-
to será realizada, excepcionalmen-
te, às 9h e não às 14h, como ocorre 
normalmente. A Turma é composta 
pelos desembargadores federais 
Edilson Pereira Nobre (presidente), 
Lázaro Guimarães e Ivan Lira.

O desembargador federal Fran-
cisco Barros Dias recebe hoje, às 
9h30, a Medalha de Mérito Le-
gislativo, conferida pela Assem-
bleia Legislativa do Rio Grande do 
Norte. A solenidade acontecerá 
no Plenário deputado Clóvis Mot-
ta da Assembleia Legislativa do 
Rio Grande do Norte. Na ocasião, 
outras personalidades receberão 
medalhas de Mérito Social, Legis-
lativo e Cultural.

O Núcleo de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos (NDRH) realiza, 
nesta quarta-feira (12), a pales-
tra “Ferramentas para o alívio do 
estresse”, ministrada pelo argen-
tino Roberto Rosua (instrutor da 
Fundação Internacional Arte de 
Viver). Durante o encontro, serão 
mostradas técnicas de respiração e 
meditação para combater o estres-
se e melhorar a qualidade de vida. 
O evento será realizado às 15h, na 
Sala das Turmas Sul.

pio de Arcoverde e de outras ci-
dades do Sertão de Pernambuco 
que estão sendo castigadas com 
a seca. Mais informações pelos 
ramais 9230 e 9746, com Augus-
ta, Cláudia, Margort ou Simone.


