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Aniversariantes

SEGUNDA

O

Justiça Federal em Alagoas abre inscrições para estágio em Direito

Barros Dias encontra 
juízes federais de 
Sergipe

Chuvas:
Presidente do 
TRF5 encerrou
expediente na
última sexta

DG reúne diretores de secretarias,
subsecretarias e divisões

Carolina Morais de Lima
Subsecretaria de Recursos
Maria Gabriela Guimarães Raposo
Gab. Des. Federal Lázaro Guimarães
Matheus Targino Azevedo e Silva
Gab. Des. Fed. Edílson Nobre
Aline Maria de Araújo
Diretoria Geral
Gustavo Augusto Batista Melo
Digitalização

diretor-geral do 
Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª 

Região – TRF5, João 
do Carmo Botelho 
Falcão, reuniu, na úl-
tima quinta-feira (16), 
à noite, os diretores 
das secretarias Judici-
ária e Administrativa, 
das subsecretarias 
de Pessoal, Material 
e Patrimônio, Controle Interno, 
Tecnologia da Informação, Apoio 
Especial, Orçamento e Finanças e 
Administração Predial, das divisões 
de Desenvolvimento Institucional 
e Comunicação Social e da Asses-
soria Jurídica da Diretoria Geral 
(DG) para discutir a padronização 
de rotinas de trabalho e procedi-
mentos administrativos. Em pauta, 

o uso de e-mails corporativos, a 
fundamentação dos expedientes 
encaminhados para a deliberação 
da DG, o horário de expediente 
das unidades administrativas vin-
culadas à DG, bem como o cum-
primento de prazos das determi-
nações do Tribunal e diligências da 
Subsecretaria de Controle Interno, 
do Tribunal de Contas da União 

(TCU), Conselho da Justiça 
Federal (CJF) e do Conselho 
nacional de Justiça (CNJ). 
Regulamentação - De acor-
do com o DG, há necessi-
dade de regulamentação 
de alguns procedimentos e 
atividades administrativas 
no Tribunal. “Hoje, o grande 
desafio do servidor público é 
trabalhar de forma a atender 
aos princípios da legalidade 

e da eficiência, visando a afastar 
entraves burocráticos e, ao mesmo 
tempo, cumprir as determinações 
legais”, assegurou. Entre as medi-
das a serem submetidas à aprecia-
ção da administração do Tribunal, 
antecipou o DG, estão a atualiza-
ção do manual de atribuições e a 
elaboração do manual de gestão 
de contratos.

Até a próxima sexta-feira, a Justi-
ça Federal em Alagoas estará com 
inscrições abertas para o proces-
so seletivo para preenchimento 

de vagas e formação de cadastro 
de reservas de estagiários de Direi-
to. As vagas são destinadas às varas 
federais e à Turma Recursal da sede 

da Seção Judiciária de Alagoas 
(Maceió) e das subseções Judiciá-
rias de Arapiraca, União dos Pal-
mares e Santana do Ipanema. É 

O presidente do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região 
– TRF5, Francisco Wildo La-
cerda Dantas, através do Ato 
nº 286/2013, encerrou o ex-
pediente, no início da tarde 
da sexta-feira passada (17), e 
suspendeu os prazos proces-
suais que se encerrariam na-
quela data, em razão das fortes 
chuvas que caíram no 
Recife e Região Metro-
politana, provocando 
vários pontos de alaga-
mento. Com a suspen-
são do expediente, os 
prazos processuais com 
vencimentos na última 
sexta-feira ficam prorro-
gados para hoje, dia 21 
de maio. O presidente 
determinou, ainda, a 
permanência de plantão 
no Setor de Protocolo, para 
atendimento de eventuais me-
didas de urgência. O Ato está 
publicado no portal do Tribu-
nal (www.trf5.jus.br), na área de 
notícias.

necessário que o candidato esteja 
matriculado, no mínimo, no 3º 
ano ou no 5º período de Direito. 
Informações: www.jfal.jus.br.

O correge-
dor-regional 
da 5ª Região, 
desembarga-
dor federal 
Francisco 
Barros Dias, 
participa, amanhã (21), de um 
encontro com os juízes federais 
em Sergipe. A reunião acontece na 
Seção Judiciária daquele Estado e 
tem na pauta discussões sobre a 
gestão de atividades administrati-
vas e jurisdicionais.


