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TRF5 divulga edital de remoção de 
juízes federais substitutos

de Julho1
TERÇA

NDRH promove videoconferência 

Desembargador Federal José 
Maria de Oliveira Lucena

TRF da 5ª Região

Juiz Federal George 
Marmelstein Lima

SJCE

Edvaldo Almeida do Nasci-
mento
Divisão da 1ª Turma
José Josélio da Silva
Gab. Des. Federal Vladimir Carvalho
Alessandra Bezerra de Paiva Cunha
Gab. Des. Federal Barros Dias
Josefina Baier Nunes
Gab. Des. Federal Luiz Alberto Gurgel
Karla Ramos de Medeiros
Secretaria Judiciária
Tarciana Emmily de Lima Guimarães
Secretaria Administrativa

Aniversariantes

Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região -TRF5 publicou, na edi-
ção de ontem (30/06) do Diário 

Oficial Eletrônico da Justiça Fede-
ral da 5ª Região, o edital que torna 
pública a existência de cargos vagos 
de juiz federal substituto, para fins de 
remoção pelo critério de antiguida-
de. De acordo com o edital, existem 
sete vagas: uma para Maceió/AL 
(JEF); duas para Fortaleza/CE (Penal e 
JEF); uma para João Pessoa/PB (JEF); 
uma para Recife/PE (JEF); uma para 
Garanhuns/PE (JEF) e uma para Na-

tal/RN (JEF).  Os interessados devem 
efetuar suas inscrições no prazo de 
10 dias, a partir da publicação do 
edital no Diário Eletrônico da JF da 5ª 
Região. Os candidatos devem for-
mular pedido por escrito, exclusiva-
mente por meio eletrônico funcional, 
assinalando a ordem de preferência 
das opções de remoção, de modo 
que cada opção corresponda a ape-
nas um cargo de Juiz Federal Subs-
tituto, com a indicação expressa da 
Vara, sob pena de não conhecimento 
do requerimento. 

Máquina de café Sustente divulga 
gabarito preliminar

Edilson Nobre 
assume presidência 
até o final de julho

A equipe do Núcleo de Desen-
volvimento de Recursos Hu-
manos (NDRH) participou, na 
tarde de ontem, de uma video-
conferência com representan-
tes da Seção de Treinamento 
das seis seções judiciárias. O 
evento teve o objetivo de apro-
fundar a discussão sobre a Re-
solução nº 294/2014 do Conse-
lho da Justiça Federal (CJF), que 
trata da gratificação por encargo 

de curso ou concurso no âmbito 
da Justiça Federal de 1º e 2º graus.  
Durante o encontro, ficou definido 

que o TRF5 e as seções judiciá-
rias farão um cadastro de candi-
datos a instrutoria, no âmbito da 
5ª Região. O cadastro, segundo a 
diretora do NDRH, Soraya Portu-
gal, terá o objetivo de selecionar 
os possíveis instrutores nas di-
versas áreas de conhecimentos, 
de interesse da Justiça Federal, 
para atuar como instrutor interno 
(presencial) ou tutor de ensino a 
distância (EaD).

A partir de amanhã, o vice-
-presidente do TRF5, desem-
bargador federal Edilson Nobre, 
assumirá a Presidência desta 
Corte, em razão das férias do 
titular, desembargador fede-
ral Francisco Wildo. De acor-
do com o Ato nº 00625/2013, 
Francisco Wildo estará em gozo 
de férias no período de 2 a 
31/07/2014.

A Subsecretaria de Infraestrutura e 
Administração Predial informa aos 
servidores lotados na ampliação 
do TRF5 que a máquina de café, 
que ficava próxima à segurança, 
foi transferida para a Copa. A ini-
ciativa teve o objetivo de reduzir o 
barulho no corredor e proporcio-
nar mais conforto aos que traba-
lham naquele pavimento.

A Sustente, empresa organizadora 
do processo seletivo de estagiá-
rio de nível superior para o TRF5, 
disponibilizou, em seu portal, os 
gabaritos preliminares, as provas e 
os formu-
lários de 
recursos. 
As pro-
vas fo-
ram aplicadas no último domingo 
(29/06), em quatro escolas esta-
duais, localizadas no bairro de Boa 
Viagem. Para conferir, basta aces-
sar o portal da organizadora:  
www.sustente.org.br.


