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SEGUNDA

H

Aniversariantes

Aprovados na 3ª etapa do Concurso 
para Juiz iniciam prova oral 

Marcelo Navarro palestra no curso “O Judiciário do Futuro 
e o Futuro do Judiciário”

Festas de Fim de Ano:
dicas para uma ceia saudável 

Juiz Federal César Arthur 
Cavalcanti de Carvalho

SJPE

Juíza Federal 
Ivana Mafra Marinho

SJPE

Simone Casimiro Meira de Vasconcelos
Gab. Des. Federal Lázaro Guimarães
Edilene Barbosa de Souza
Secretaria Judiciária
Gilson Coelho de Andrade
Divisão da 1ª Turma
Petruska do Rego Barros Távora
Gab. Des. Federal Francisco Cavalcanti

+ Leia mais: www.trf5.jus.br

oje, os 23 candi-
datos aprovados 

na inscrição definitiva 
(3ª etapa) do XII Con-
curso Público para 
Juiz Federal Substituto 
iniciam a penúltima 
fase do certame. Nos 
dias 16, 17,19 e 20/12, 
os concorrentes serão 
submetidos à prova 
oral (4ª etapa do concurso). De 
caráter eliminatório e classifica-
tório, a prova oral será realizada, 

hoje e amanhã, das 8h às 17h50; 
na quinta-feira, das 14h às 17h50; 
e na sexta-feira, das 8h às 10h50, 

em sessão aberta 
ao público, no Ple-
no desta Corte, no 
1º andar. A relação 
dos candidatos 
aprovados na prova 
oral será divulgada, 
na data provável 
de 20/12, nos en-
dereços eletrônicos 
www.trf5.jus.br, no 

link “Concursos/Magistrados” e 
no www.cespe.unb.br/concursos/
trf5juiz2012.

Amanhã (17/12), o diretor da 
Escola de Magistratura Federal 
da 5ª Região (Esmafe), desembar-
gador federal Marcelo Navarro, 
profere palestra sobre “O princí-
pio da razoável duração do pro-
cesso e os entraves burocráticos 
ao exercício da atividade judicial 
na Legislação Processual Civil”, 

durante o curso “O Judiciário do 
Futuro e o Futuro do Judiciário”, 
promovido pelo núcleo potiguar 
da Esmafe. Em seguida, o juiz fe-
deral Walter Nunes da Silva Junior 
fala sobre “A reforma da Legisla-
ção Processual Penal e a valoriza-
ção das instâncias ordinárias. Foro 
privilegiado e Justiça anti-isonômi-

ca”. O curso, que será realizado 
hoje e amanhã, na Seção Judiciá-
ria do Rio Grande do Norte, com 
transmissão simultânea, através 
de videconferência, para o TRF5 
e demais Seções Judiciárias da 
5ª Região, faz parte do Plano 
Nacional de Aperfeiçoamento de 
Juízes (PNA).

Para aque-
les que não 
abrem mão 
de uma ali-
mentação 
saudável, 
seguem algu-
mas dicas e 
sugestões de 
como compor uma ceia de Na-
tal leve, gostosa e equilibrada. A 
grande variedade de legumes e 
frutas cultivados no Brasil per-
mite enfeitar pratos típicos das 
festas, como o peru e o chester, 
tornando-os mais apetitosos e 
saudáveis. As frutas podem, tam-
bém, ser uma excelente opção 
de sobremesa ou fazer parte de 
saladas mistas e coloridas. Para 

beber, sucos na-
turais, chás, muita 
água e até duas 
taças de cham-
pagne e vinho 
nos dias de fes-
ta. O que evitar: 
carnes gorduro-
sas (tender, leitão, 

costela etc.), frituras, salgadinhos, 
alimentos muito condimentados, 
embutidos, maionese, queijos 
gordos (gorgonzola, provolone, 
cheddar etc.), massas com cre-
me ou molhos cremosos (prefira 
molhos à base de tomate), creme 
de leite, catupiry, chantilly, refri-
gerantes e bebidas alcoólicas em 
excesso.

Na semana passada, o Conselho 
da Justiça Federal (CJF) instituiu 
um novo Modelo de Contrata-
ção de Soluções de Tecnologia 
da Informação da Justiça Federal 
(MCTI-JF), através da aprovação da 
proposta de resolução que revoga 
a Resolução nº 187/2012. A nova 
proposta determina as regras para 
a aquisição dos softwares e har-
dwares que os órgãos da Justiça 
Federal de 1º e 2º graus devem 
seguir e objetiva a criação de ins-
trumentos para o planejamento 
de contratações, tendo em vista o 
alcance dos resultados esperados 
pelos gestores e pela sociedade. 

CJF institui novo
modelo para
contratação de TI

Fonte: www.jocelemsalgado.com.br


