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TRF5 divulga edital de inscrição de 
juiz federal para substituição

CNJ faz consulta pública para regulamentação de 
leilões eletrônicos

SulAmérica: novos 
credenciados 

Nova turma do Vigilantes do Peso

Estágio de Nível 
Superior tem novos 
formulários 

Aniversariantes

Juiz Federal  
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SJCE
Maria Valéria Vila Nova da Fonseca
Divisão da 2ª Turma
Francismar Ribeiro Lopes
Núcleo de Cerimonial e Rel. Públicas
Laudemir José de Santana
SOSERVI
Palmira Maria da Silva
SOSERVI

Corregedoria Re-
gional da 5ª Região 

divulgou edital de inscri-
ção de juiz federal titular 
para substituição, publi-
cado na edição da última 
segunda-feira (22/07) 
do Diário Eletrônico da 
Justiça Federal da 5ª 
Região. De acordo com 
o corregedor-regional, 
desembargador federal 
Francisco Barros Dias, a inscri-
ção visa à formação das listas de 

convocáveis para 
as funções de 
substituições no 
Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª 
Região - TRF5, em 
virtude de vaga ou 
afastamento de 
desembargadores 
federais por prazo 
superior a 30 dias. 
Os interessados 

devem efetuar suas inscrições, 
exclusivamente pela internet, por 

meio do endereço eletrônico da 
corregedoria (corregedoria@trf5.
jus.br) ou pelo malote digital. As 
inscrições devem ser efetuadas no 
prazo de 15 dias, a partir da pu-
blicação do edital no Diário Ele-
trônico da JF da 5ª Região, e de-
vem ser acompanhadas de cópias 
de até cinco atos representativos 
do desempenho jurisdicional do 
requerente, além de comprovan-
tes de participação nos cursos de 
aperfeiçoamento realizados nos 
anos de 2011 e 2012.

Já está disponível no portal do 
Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), consulta pública sobre 
o procedimento de alienação 
judicial eletrônica. A novidade 
permite que juízes realizem, pela 
internet, leilões de bens que 
foram penhorados pela Justiça 
para pagamento de dívidas de-

correntes de ações 
judiciais. Entre as 
inúmeras vanta-
gens, a alienação 
de bens pela in-
ternet trará mais 
agilidade à execução do proces-
so, permitindo que mais pessoas 
participem dos leilões. A íntegra 

da minuta da reso-
lução está disponí-
vel no site do CNJ 
(www.cnj.jus.br). Os 
interessados em 
sugerir alterações 

podem enviar email até o dia 
28 deste mês para o endereço 
consultapublica@cnj.jus.br.

A Secretaria Administrativa 
informa que o plano de saúde 
Sulamérica conta com novos 
credenciados em Alagoas, na 
Paraíba e no Rio Grande do 
Norte. Em Maceió: a clínica 
Persona Atendimento Psicoló-
gico, localizada na Rua Comen-
dador Palmeira, 271, telefones 
(82) 8831-8826 / 9121-8133. 
Em João Pessoa, a clínica Diag-
nostica (Medicina Nuclear Cin-
tilografia, Densitometria Óssea, 
Ultrassonografia e Tomografia 
Computadorizada), que atende 
na Avenida Camilo Holanda, 
1121, no bairro da Torre, tele-
fone (83) 3241-3377. Já no Rio 
Grande do Norte, o novo refe-
renciado é a clínica Glia Neu-
rocirurgia (neurologia e neuro-
cirurgia), que fica na Avenida 
Afonso Pena, 754, Tirol, telefone 
(84) 3086-5545.

Os servidores 
interessados em 
fazer parte da 
próxima turma 
do Programa 
ProPontos, do 
Vigilantes do 
Peso, devem 
entrar em conta-
to com a supervisora da Seção de 
Conservação e Edificações/SIAP, 
Maria das Montanhas. A servidora 

informa que para for-
mar uma nova turma 
é necessário ter um 
número mínimo de 
20 participantes. O 
ProPontos é um pla-
no alimentar, basea-
do em pesquisas, que 
leva em consideração 

a maneira como os alimentos são 
assimilados pelo corpo. Mais infor-
mação pelo ramal 9418.

A Seção de Acompanhamento do 
Estágio de Nível Superior informa 
que já estão disponíveis, na intra-
net, os novos modelos de formu-
lários utilizados pelos estagiários e 
supervisores. Os documentos são 
destinados aos requerimentos de 
Descanso Remunerado, Rescisão 
do Termo de Compromisso de Es-
tágio, Avaliação do Estágio (estagi-
ário e supervisor) e Relotação.


