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Francisco Wildo recebe prefeito de Maceió e o cantor e compositor Maciel Melo

Adicional de 
Qualificação                                                                                              

TRF5 divulga o calendário de 
feriados em 2015

Tribunal Regional Federal da 
5ª Região –TRF5 divulgou, 

na última sexta-feira (23/01), no 
Diário Eletrônico da Justiça Fede-
ral da 5ª Região, o calendário de 
feriados e pontos facultativos de 
2015, no âmbito desta Corte. De 
acordo com o Ato nº 0025/2015, 
assinado pelo presidente do TRF5, 
desembargador federal Francisco 
Wildo, no primeiro semestre não 
haverá expediente no tribunal nos 
dias 16 e 17 de fevereiro (Carna-
val). O expediente também será 
suspenso nos dias 13 (sexta-feira) 
e 18 (Quarta-feira de Cinzas); de 1 
a 5 de abril (Semana Santa); 1º de 
Maio (Dia do Trabalho) e no dia 24 

de junho (São João). Já 
no segundo semestre, 
não haverá expedien-
te no dia 16 de julho 
(Nossa Senhora do 
Carmo); 11 de agosto 
(Criação dos Cursos 
Jurídicos); 2 de no-
vembro (Finados); 8 de 
dezembro (Dia da Justiça) e de 20 
a 31 (Recesso Forense). O Ato es-
tabelece, ainda, ponto facultativo 
para os seguintes dias: 4 de junho 
(Corpus Christi) e 28 de outubro, 
dedicado ao Dia do Servidor. De 
acordo com o Ato, nos dias feria-
dos e pontos facultativos, durante 
os quais não haverá expediente 

no Tribunal, funcionará o Plantão 
Judiciário e os prazos processuais 
com vencimentos no período fica-
rão prorrogados para o primeiro 
dia útil subsequente. O calendário 
completo será disponibilizado na 
internet/intranet do TRF5 (www.
trf5.jus.br), no banner “Calendário 
de feriados”.

O presidente do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região 
- TRF5, desembargador fede-
ral Francisco Wildo, recebeu, 
na última terça-feira (20/01), 
a visita de cortesia do prefei-
to de Maceió, Rui Palmeira, 
que esteve acompanhado pelo 
secretário de Habitação Popu-

lar e Saneamento daquele 
município, Mac Lira. Na úl-
tima quinta (22/01), o pre-
sidente da Corte também 
recepcionou o cantor e  
compositor Maciel Melo .O 
artista está divulgando seu 
novo CD, intitulado “Perfu-
me de Carnaval”. O traba-

Os servidores do TRF5 que rea-
lizaram cursos para qualificação 
adicional devem enviar, exclusi-
vamente via Fluxus, ao Núcleo 
de Desenvolvimento de Recur-
sos Humanos (NDRH) o pedido 
de Adicional de Qualificação 
decorrente da conclusão de 
curso de curta duração, junta-
mente com a cópia dos respecti-
vos certificados de conclusão do 
curso. Segundo o NDRH, serão 
apreciados os certificados de 
cursos realizados fora da Justiça 
Federal, mediante os seguintes 
requisitos: o evento de capaci-
tação tem que ter pelo menos 
8h/aula e deve estar relacionado 
nas áreas de interesse da Justiça 
Federal (Resolução 126/2010 – 
CJF); o certificado deve conter 
nome do curso, instituição de 
ensino, período de realização, 
carga horária. Cursos na modali-
dade de Ensino a Distância, sem 
tutoria, deve-se observar a carga 
horária compatível com o perío-
do previsto para sua realização. 
Mais informações ligar para Le-
nira (Ramal 9802) ou encaminhar 
e-mail para (lenira@trf5.jus.br).

lho é recheado de frevos 
em parcerias, dentre elas, 
com o cantor e compo-
sitor Geraldo Azevedo, 
com os maestros Spok e 
Chiquito, com os músicos 
Ananias Junior, Bráulio 
Araújo, Cesar Michiles e o 
cantor Ed Carlos.


