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Aniversariantes

TERÇA

Meio Ambiente
A reciclagem de papéis, vidros, 
plásticos e metais reduz a uti-
lização dos aterros sanitários. 

Os maiores beneficiados são o 
meio ambiente e a saúde da 

população.

O
José Edílson Barros da Silva
Divisão da 4ª Turma

Concurso TRF5: resultado para técnico judiciário 
deverá ser divulgado em fevereiro

SIAP promove limpeza no lago artificial JFRN organiza Memorial da Justiça

Migração entre 
planos 

Concurso para juiz substituto 
do TRT de Roraima

resultado das provas práticas 
do concurso do TRF5, reali-
zadas no sábado e domingo 

(19 e 20/1), deverá ser divulgado 
no site da Fundação Carlos Cha-
gas e no Diário Eletrônico da Jus-
tiça Federal da 5ª Região no dia 
18 de fevereiro. De acordo com a 
comissão do certame, as provas 
transcorreram tranquilamente. Na 
manhã do domingo, a supervisora 
do Núcleo de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos do TRF5, So-

raya Portugal, e a diretora da Sub-
secretaria de Pessoal, em exercício, 
Maria Helena Verçosa, estiveram no 
Quartel do Derby, no Recife, local 
de realização das provas de capaci-
dade física para o cargo de Técnico 
Judiciário Segurança e Transporte. 
“Pudemos verificar que tudo estava 
muito bem organizado. Depois fo-
mos ao Colégio Santa Maria, onde 
estava ocorrendo a prova de digi-
tação para os candidatos a Técnico 
Judiciário Área Administrativa, e 

tivemos a oportunidade de acom-
panhar um grupo no momento do 
teste”, afirmou Soraya Portugal.
Plantão- Ainda de acordo com a 
comissão do concurso, tudo ocor-
reu dentro do previsto nos demais 
locais de realização das provas. 
“Nas Seções Judiciárias da 5ª Re-
gião, tivemos plantões com servi-
dores durante todo o período de 
realização de provas e tudo trans-
correu como esperado”, ressaltou 
Soraya.

Na semana passada, a Subse-
cretaria de Infraestrutura e Ad-
ministração Predial (SIAP) 
realizou serviços de ma-
nutenção no lago artificial 
(espelho d’água), localizado 
no térreo do edifício-sede. 
De acordo com a equipe da 
SIAP, o lago foi esvaziado, 
no início deste mês, e pas-
sou por uma limpeza geral 
para receber os serviços de 

pintura e reparos nas instalações 
físicas, hidráulicas e elétricas.

Estão abertas as inscrições ao 
XIX Concurso Público do Tribu-
nal Regional do Trabalho – 14ª 
Região, para provimento de 
cargos vagos ou que vierem a 
vagar durante o prazo de vali-

dade do concurso para Juiz do 
Trabalho Substituto. A inscrição 
será realizada exclusivamen-
te pela internet, até o dia 6 de 
fevereiro, na página www.trt14.
jus.br.

A Justiça Fe-
deral no Rio 
Grande do 
Norte (JFRN) 
está orga-
nizando o 
Memorial da 
instituição. O 
projeto, sob a 
responsabilidade de uma comis-
são composta por servidores, tem 
o objetivo de resgatar a história 
da JFRN por meio da guarda, pre-

servação, 
organização 
e dissemina-
ção do co-
nhecimento. 
Estarão em 
exposição 
documen-
tos, fotos e 

notícias de processos históricos. A 
previsão é de que o Memorial seja 
inaugurado no primeiro semestre 
deste ano.

No dia 15 de fevereiro, encerra o 
prazo para os servidores que qui-
serem fazer a migração entre os 
planos (Estilo I, Básico, Especial e 
Executivo) do Seguro Saúde SulA-
mérica. Os interessados devem en-
trar em contato com a supervisora 
assistente da Divisão de Folha de 
Pagamento, Danielle Gomes, para 
comunicar a troca. Informações 
pelo ramal 9565.


