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NDRH disponibiliza formulário de inscrição de 
tutores na internet

TRF5 antecipa 
feriado do Dia 
do Servidor 

Campanha de 
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Corregedoria Regional divulga edital de 
inscrição de juiz federal para substituição

Aniversariantes
Nadja Barros Santiago
Gab. Des. Fed. Conv. Ivan Lira de Carvalho

Bruno Fernando Santos Lemos
Secretaria Judiciária

Juliane Kelly Pereira dos Santos
Núcleo de Saúde

Gilvan Pereira Barbosa
INTERFORT

Sábado, dia 27 de setembro

Juíza Federal Cristiane 
Mendonça Lage

SJPB

Jany Rocha Wursch
Tecnologia da Informação

Tereza Cristina Pessoa do Nascimento
Gab. Des. Federal Geraldo Apoliano

Walmir Ferreira Batista
INTERFORT

Lucilene Ferreira Paixão
Material e Patrimônio

Rildo Costa de Oliveira
Informática

Domingo, dia 28 de setembro

Rodrigo Gomes de Mattos Souto
Gab. Des. Federal Manoel Erhardt

Solange Gomes da Fonseca Pereira
Administração Predial

Wagner Albuquerque Menezes Silva
Tecnologia da Informação

Walter Pereira Monteiro
Tecnologia da Informação

Corregedoria Regional 
da 5ª Região divulgou 

edital de inscrição de juiz 
federal titular para substitui-
ção, publicado na edição da 
última terça-feira (23/09) do 
Diário Eletrônico da Justiça 
Federal da 5ª Região. Segun-
do o corregedor-regional, 
desembargador federal Fran-
cisco Barros Dias, a inscrição 
visa à formação das listas de 
convocáveis para as funções 
de substituições no Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região - TRF5, 
em virtude de vaga ou afastamen-

to de desembargadores federais 
por prazo superior a 30 dias. Os 
interessados devem efetuar suas 
inscrições, exclusivamente pela 

internet, por meio do endere-
ço eletrônico da corregedoria 
(corregedoria@trf5.jus.br) ou 
pelo malote digital, no prazo de 
10 dias, a partir da publicação 
do edital no Diário Eletrônico 
da JF da 5ª Região, ou seja, até 
o dia 3/10.   De acordo com o 
Edital, as inscrições devem ser 
acompanhadas de até cinco 
atos representativos do desem-
penho jurisdicional do reque-
rente, além de comprovantes 

de sua participação nos cursos de 
aperfeiçoamento realizados até o 
ano de 2014.

O Núcleo de Desenvolvimento 
de Recursos Humanos (NDRH) 
disponibilizou na internet o for-
mulário de inscrição para mape-
amento dos instrutores internos. 
O cadastramento tem o objetivo 
de formar um banco de servi-
dores que desejam atuar como 
instrutores internos da Justiça 

Federal. A iniciativa atende à Re-
solução de nº 294/2014, do Con-
selho da Justiça Federal (CNJ), 
que regulamenta gratificação por 
encargo de curso ou concurso, 
com base no artigo 76-A, da Lei 
8.112/90, para toda Justiça Fe-
deral. Para efetuar o cadastro, 
os interessados devem clicar no 

banner “Mapeamento de tuto-
res/instrutores internos” e pre-
encher o formulário de inscri-
ção. Contudo, explica o NDRH, 
o cadastro não gera nenhuma 
obrigação ou expectativa de 
direito, ou seja, não implica na 
convocação do interessado para 
a instrutoria.

O presidente do TRF5, desem-
bargador federal Francisco 
Wildo, antecipou o feriado do 
dia 28 de outubro, dedicado 
ao Dia do Servidor Públi-
co, para a segunda-feira, dia 
27. De acordo com o Ato nº 
00625/2014, publicado na edi-
ção de ontem do Diário Eletrô-
nico da Justiça Federal da 5ª 
Região, neste dia funcionará o 
Plantão Judiciário e os prazos 
processuais que se encerram 
ou se iniciam ficam automati-
camente prorrogados para o 
primeiro dia útil subsequente.

A Justiça Federal em Pernambuco 
(JFPE) inicia a campanha de mobi-
lização pelas crianças com câncer, 
através da arrecadação de donati-
vos. Será doado para o Hospital de 
Câncer de Pernambuco leite em pó, 
complemento alimentar Sustagen, 
guloseimas, brinquedos, bonés e 
lenços de cabeça. Os donativos po-
dem ser entregues no edifício-sede 
da JFPE até o dia 10 de outubro. 
Mais informações pelo do telefone: 
(81) 3661-8500.


