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Juiz Federal Raimundo 
Alves Campos Júnior 

SJAL
Flávia Daniele Pinto Costa
Subsecretaria de Plenário
Arnaldo Leite Pereira
Subsec. de Tecnologia da Informação
Francisca Maria de Oliveira Alves
Gab. Des. Edilson Pereira Nobre Júnior
Luiz Renato Bezerra Ferreira
Informática

Sábado, dia 5 de outubro
Patrícia Gameiro da Silva
Divisão de Comunicação Social
Lindinalva Antônia Nascimento de Melo
Subsecretaria de Recursos
Edênio de Andrade Catunda
Secretaria Administrativa
Cláudia Virginia de Aguiar Silvestre
Subsecretaria de Pessoal

Domingo, dia 6 de outubro
Guilherme de Albuquerque Melo Nunes
Gabinete do Des. Federal Barros Dias
Soraya Maria Wanderley Serra
Divisão de Protocolo e Distribuição
Ailton Ferreira da Silva
Manut. Ar. Cond

Prazo para inscrição em concurso 
de remoção termina quarta-feira 

SMP iniciou o inventário anual de bens JFSE realiza leilões de bens penhorados

Futebol na JFPE

Medidas Cautelares

Subsecretaria de 
Pessoal lembra aos 

servidores do quadro 
de pessoal do Tribunal 
Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5 que dese-
jarem concorrer à remo-
ção, por permuta, para 
os demais TRFs e seções 
judiciárias vinculadas 
ou para o Conselho da 
Justiça Federal (CJF), por meio do 
Concurso Nacional de Remoção 

(SINAR), que 
o prazo para 
inscrição no 
certame termi-
na na próxima 
quarta-feira, 
9/10. No Con-
curso Nacional 
de Remoção 
de 2012, foram 
removidos 30 

servidores para a 5ª Região. 
Procedimento - O servidor inte-

ressado na remoção deve impri-
mir, preencher e assinar o requeri-
mento de inscrição disponível no 
site do CJF (http://www.cjf.jus.br). 
O servidor pode entregar o reque-
rimento impresso ou digitalizar 
e encaminhá-lo para o e-mail da 
Seção de Movimentação, Provi-
mento e Vacância da Subsecretaria 
de Pessoal: pessoal.provimentoeva-
cancia@trf5.jus.br. Para mais infor-
mações, o interessado deve ligar 
para os ramais 9329 ou 9330.

A Comissão Temporária de Inven-
tário do TRF5 iniciou, na última 
terça-feira (1º/10), o Inventário 
Anual do Patrimônio e do Almo-
xarifado, bem como a avaliação 
do estado dos bens inventariados 
e o registro de bens não tomba-
dos. O trabalho da Comissão se 
estenderá até o dia 31/12 deste 
ano. A Comissão foi instituída 
através da Portaria nº 01012, de 
24/09/2013. De acordo com o 

diretor da Subsecretaria de Mate-
rial e Patrimônio (SMP), Severino 
Félix, no período de 1º de novem-
bro a 31 de dezembro, é vedada 
a movimentação de bens, salvo 
situações excepcionais previa-
mente justificadas pelo interessa-
do e autorizadas pela autoridade 
competente. O diretor da SMP 
aproveitou para agradecer a cola-
boração dos diversos setores no 
levantamento dos bens.

Todos os sábados, a partir das 
8h30, alguns servidores, tercei-
rizados e estagiários estão se 
reunindo para jogar futebol no 
minicampo da Justiça Federal 
em Pernambuco (JFPE), na Av. 
Recife, 6250 no Jiquiá. A pelada 
está aberta a todos e a mensalidade custa R$ 10. Mais informações 
com Lins, na Segurança (ramal 9381), ou Iata, no Malote (ramal 9393).

O núcleo potiguar da Escola de 
Magistratura Federal da 5ª Re-
gião (Esmafe) informa que estão 
abertas as inscrições para o cur-
so “Medidas Cautelares Pesso-
ais: prisão e medidas cautelares 
diversas da prisão”. O evento 
acontece nos dias 9, 10 e 11 de 
outubro, na Seção Judiciária do 
Rio Grande do Norte. O curso 
contará com o uso de videocon-
ferência, destinado aos magistra-
dos e servidores com lotação em 
outros estados. Interessados po-
dem se inscrever pelo site www.
jfrn.jus.br.

A Justiça Federal 
em Sergipe (JFSE) 
realiza, na pró-
xima terça-feira, 
leilões unificados 
de bens penho-
rados, relativos 
a processos de 
execução fiscal e cíveis de nature-
za comum. Os leilões acontecerão 
às 9h, no auditório do prédio da 
JFSE, em Aracaju. Bens móveis e 
imóveis, como salas, casas, apar-

tamentos, prédios, 
terrenos e fazendas, 
veículos, máquinas, 
confecções e calça-
dos, entre outros, 
serão leiloados pelas 
2ª e 4ª varas federais. 
O edital com a re-

lação dos bens e as condições da 
arrematação está disponível nos 
Portais da JFSE (www.jfse.jus.br), do 
leiloeiro (www.rjleiloes.com.br) ou 
nas próprias varas, das 9h às 18h.


