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Inscrições para estágio no TRF5 terminam segunda-feira 

de Junho13
SEXTA

TRF5 descarta RPVs com temporalidade cumprida Comunicado da 
Quarta Turma
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prazo para inscrições do pro-
cesso seletivo de estagiário de 

nível superior para o Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região - TRF5 
se encerra na próxima segunda-
-feira (16/06). A seleção será reali-
zada pelo Instituto Brasileiro para 
o Desenvolvimento Sustentável 
(Sustente), nos termos do contrato 
celebrado com o TRF5, visando ao 
preenchimento de 92 vagas de es-
tágio para ingresso imediato, além 
de formação de cadastro de reser-
va. As vagas são destinadas a estu-
dantes que estejam regularmente 
matriculados nos cursos de Admi-

nistração, Arquitetura, Biblioteco-
nomia, Ciências da Computação 
(ou correlatas), Ciências Contábeis, 
Comunicação Social (Jornalismo), 
Direito, Engenharia Civil, Engenha-

ria Elétrica, Publicidade 
ou Desing Gráfico, Re-
lações Públicas, Serviço 
Social e Web Desing. 
As inscrições custam 
R$ 35 e serão realiza-
das, exclusivamente, 
pela internet, através 
do site www.sustente.
org.br.
Requisitos- Para se 

candidatar, o estudante deve es-
tar regularmente matriculado em 
instituições de ensino superior e 
preencher os requisitos exigidos: 
estar cursando, no mínimo, a meta-

O TRF5 por meio da Seção de 
Arquivo e Documentação, do 
Núcleo de Gestão Documental 
(GED), eliminou, nos últimos seis 
meses, um total de 93.104 mil 
Requisições de Pequeno Valor 
(RPVs) com prazo de temporali-
dade cumprida. Os documentos 
geraram cerca de quatro tone-
ladas de papel. O material foi 
fragmentado e doado à ONG 
Moradia e Cidadania, da Caixa, 
para reciclagem. Segundo le-

vantamento da Seção de Arquivo, 
o período de setembro/2012 a 
junho/2014, o TRF5 já descartou 
276.941 mil RPVs que foram pagas 
e estavam prontas para elimina-
ção, uma vez decorridos o prazo 
de guarda (cinco anos). De acordo 
com a supervisora do Arquivo, 
Ednalva Germano, a eliminação 
dos documentos proporcionou a 
liberação de 539 metros lineares 
no setor. “Na Seção de Arquivo, 
nossa prioridade é a Gestão Do-

cumental, para a implantação de 
nosso arquivo histórico e con-
tribuir para o fortalecimento da 
memória e da história do TRF5”, 
acrescenta Ednalva.
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de do período total, e, no máximo, 
até o antepenúltimo semestre do 
curso. De acordo com o Edital, o 
candidato ao Programa de Estágio 
não pode ser ocupante de função, 
cargo ou emprego vinculados aos 
órgãos ou às entidades da admi-
nistração pública direta ou indireta 
de qualquer dos poderes da União, 
dos estados, do Distrito Federal 
ou dos municípios. Para os da área 
jurídica, o candidato também não 
deve estar vinculado a outro pro-
grama de estágio em órgão ou 
entidade pública, empresa ou es-
critório de advocacia.

A Divisão da Quarta Turma infor-
ma que a sessão de julgamento 
da próxima terça-feira, dia 17, será 
realizada, excepcionalmente, às 
8h30, e não às 14h, como ocorre 
normalmente. A sessão será reali-
zada na Sala das Turmas (2° pavi-
mento norte) do edifício-sede do 
TRF5. A Quarta Turma é composta 
pelos desembargadores federais 
Rogério Fialho (presidente), Lázaro 
Guimarães e Ivan Lira (convocado). 
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