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REDISTRIBUIÇÃOCOGEST se reúne segunda no CJF 

Pleno do TRF5 convoca o juiz federal 
Carlos Rebêlo Júnior

de Abril22
QUARTA

Marcelo Navarro, Ubiratan Delgado e Rogério Fialho

O
Felipe José de Oliveira da Silva
Divisão de Comunicação Social
Regina Célia Lucas Couceiro
Gabinete da Presidência
Cecília Martins de Almeida Lopes
Gab. Des. Paulo Roberto de O. Lima
Cleibson Eduardo da S. Santos
Interfort
Halycon Dauys Pereira de Carvalho
STI

AniversariantesAbertas inscrições 
para estágio
na JFCE

Pleno do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região - TRF5 

aprovou, por unanimidade, na 
sessão do dia 15/04, a propos-
ta conjunta da Presidência e da 
Corregedoria, determinando a 
convocação do juiz federal Car-
los Rebêlo Júnior para a vaga do 
desembargador federal Francisco 
Barros Dias, que se aposentou 
segunda-feira (20). 
Antiguidade - O juiz federal Aga-
pito Machado, titular da 21ª Vara 
Federal de Fortaleza, é o mais 
antigo da 5ª Região, porém, o ma-
gistrado renunciou à vaga aberta 

no TRF5 com a 
aposentadoria 
do desembar-
gador federal 
Francisco Bar-
ros Dias. Com 
a renúncia, a 
antiguidade 
passou para o 
juiz federal Car-
los Rebêlo Jú-
nior, titular da 5ª 
Vara Federal de 
Sergipe. Rebêlo 
participará das sessões de julga-
mento da Terceira Turma do TRF5, 

Cerca de 20 estudantes do curso de Direito da Faculdade de Ciências 
de Timbaúba (dos 3º e 5º períodos) visitaram, na semana passada, as 
instalações do edifício sede do TRF5. Acompanhados pelo professor 
William Melo, os alunos assistiram à sessão do Pleno, conheceram o 
Gabinete da Presidência e o heliponto do Tribunal.

que se reúne às quintas-feiras, a 
partir das 9h.

O Comitê Gestor de Estratégia da 
Justiça Federal (COGEST) fará sua pri-
meira reunião na próxima segunda-
-feira (27), a partir das 10h, no Con-
selho da Justiça Federal (CJF). Entre 
os pontos da pauta, a apresentação 
dos resultados de 2014; as aprova-
ções da parametrização do Glossário 
de Metas 2015, da Política de Nivela-
mento de TI, programação do Encon-
tro Nacional – Estratégia da Justiça 

Federal e do Plano de Comunicação 
da Estratégia, entre outros assun-
tos. O juiz auxiliar da Presidência do 
TRF5, Leonardo Resende, e o diretor 
da Divisão de Desenvolvimento Ins-
titucional, Luiz Targino, participam 
da reunião. O Plano Estratégico da 
Justiça Federal – PEJF e o Plano Estra-
tégico de Tecnologia da Informação 
- PETI resumem as prioridades para o 
período 2015–2020.

Estão abertas as inscrições para 
seleção de estágio de nível su-
perior na Subseção Judiciária de 
Itapipoca no Ceará. O estágio é 
destinado aos cursos de Adminis-
tração, Ciências Contábeis e Servi-
ço Social, cada um com uma vaga 
disponível. Para se inscrever, é 
preciso estar regularmente matri-
culado em um dos cursos de nível 
superior e estar cursando, no míni-
mo, a metade do período total do 
curso e, no máximo, o antepenúlti-
mo semestre do curso. Os interes-
sados deverão efetuar a inscrição 
na sede da JFCE no município, 
entre os dias 4 e 8 de maio, das 
9h às 18h. A prova de seleção será 
realizada no dia 13 de junho. O 
edital do certame está disponível 
na página da Justiça Federal no 
Ceará (JFCE): www.jfce.jus.br.
Com informações da JFCE.

A servidora Eneida Pires Raposo 
de Matos Souza, oficial de justi-

ça lotada na vara do trabalho de 
Caldas Novas – Goiás, no TRT - 18ª 
Região, tem interesse em ser redis-
tribuída para qualquer estado que 

compõe a 5ª Região.  Os interessa-
dos podem entrar em contato atra-

vés dos telefones: (64) 8121-5336 
e (64) 9215-3296 ou através dos 

emails: eneidamatos@hotmail.com 
ou eneidaraposo@gmail.com.

Carlos Rebêlo 
Júnior

Barros 
Dias


