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TRF5 realiza seleção pública para 
estagiários de nível superior

de Maio14
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STI faz alerta sobre falsos e-mails

Tribunal elege 
desembargador 
eleitoral de 
Alagoas

SJPB realiza 
ampliação na sede

NAS troca protetor 
solar por bijuterias 
quebradas
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Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 fará seleção 

pública para estagiários de cursos 
do ensino superior. A organização e 
a realização do processo seletivo se-
rão de responsabilidade do Instituto 
Brasileiro para o Desenvolvimento 
Sustentável – Sustente. As inscrições 
custam R$ 35 e serão realizadas de 
15/05 a 16/06, exclusivamente pela 
internet, através do site www.susten-
te.org.br. O edital, publicado ontem, 
no Diário Eletrônico da Justiça Fede-
ral da 5ª Região, poderá ser acessa-
do no menu publicações do site do 
TRF5: www.trf5.jus.br . As vagas são 
destinadas a estudantes que este-
jam regularmente matriculados nos 

cursos de Adminis-
tração, Arquitetura, 
Biblioteconomia, 
Ciências da Com-
putação (ou cor-
relatas), Ciências 
Contábeis, Comu-
nicação Social (Jor-
nalismo), Direito, 
Engenharia Civil, 
Engenharia Elétri-
ca, Publicidade ou 
Desing Gráfico, Relações Públicas, 
Serviço Social e Web Desing. 
Seleção - As provas serão realizadas 
no dia 29 de junho, na cidade do 
Recife, em locais que serão divulga-
dos a partir do dia 26/06. O resulta-

do final deverá ser publicado no dia 
15/07. Se convocados, os universi-
tários serão engajados no programa 
de estágio por um período inicial de 
um ano, podendo ser prorrogado 
por igual período. 

O TRF5 elegeu, na semana pas-
sada, os representantes da Jus-
tiça Federal junto ao Tribunal 
Regional Eleitoral do Estado de 
Alagoas (TRE/AL). O juiz federal 
André Monteiro de Carvalho, 
atual suplente, assume a titula-
ridade, a partir do dia 16/05. O 
juiz federal Frederico Wildson 
Lacerda Dantas, atual membro 
efetivo, passa à condição de 
suplente naquela Corte. 

A Subsecretaria de Tecnologia da 
Informação (STI) alerta os servi-
dores sobre as mensagens que 
chegam a suas caixas postais 
solicitando aos usuários que atu-
alizem seus dados cadastrais e 
informem, através do e-mail, seu 
login e sua senha. A STI informa 

que essas mensagens na verda-
de é um ataque conhecido como 
phishing, método que tenta indu-
zir o usuário de que a mensagem 
é verdadeira para obter dados 
pessoais do usuário. “Recentemen-
te, e-mails falsos que parecem ser 
originados do CJF foram recebi-

dos no TRF5. Os usuários devem 
sempre estar alerta quando rece-
berem e-mails que solicitem da-
dos cadastrais e, principalmente, 
login e senha”, explica o diretor 
da Divisão de Infraestrutura de 
Tecnologia da Informação, Arnal-
do Leite.

O Núcleo de Assistência à Saúde 
(NAS) solicita a doação de material 
reciclável, a exemplo de bijuterias 
e relógios quebrados, fivelas de 
cintos, miçangas, peças de compu-
tadores, CDs velhos, entre outros. 
De acordo com a dermatologista 
Fabiana Thais Kovacs, o material 
doado será usado pelas crianças 
da enfermaria de oncologia do 
Hospital Osvaldo Cruz. Ela explica 
que o material que não passa de 
lixo para algumas pessoas, é utili-
zado na terapia lúdica das crian-
ças. “Quem doar, além de praticar 
a solidariedade, ainda ganha um 
filtro solar de brinde do NAS”, ga-
rante a dermatologista.

A Seção Judiciária da Paraíba 
(SJPB) contará, até dezembro, com 
uma ampliação nas dependên-
cias de sua sede, em João Pessoa. 
Numa área lateral de 690m² será 
construído um prédio de três 
pavimentos, destinado ao Arquivo 
e Depósito Administrativos, que 
abrigará documentos e bens, além 
de acomodar também a equipe de 
terceirizados, no térreo.


