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Aniversariantes

Comemoração ao Dia do Servidor Público 
é adiada para 30 de outubro

Membros do CTAP se reúnem no CJF 

A Presidência do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região 

– TRF5, por meio do Ato Nº 00432, 
de 16 de setembro, transferiu 
o feriado do dia 28 de outubro 
(quarta-feira), relativo às come-
morações ao Dia do Servidor Pú-
blico, para o dia 30 de outubro 
(sexta-feira). A decisão considerou 
portarias do Ministério do Plane-
jamento, Orçamento e Gestão e 
do TRF da 1ª Região, bem como a 
necessidade de homogeneização 
quanto ao funcionamento das ins-

tituições, baseada na redu-
ção dos recursos orçamen-
tários e humanos. O horário 
dos gabinetes deve ser 
fixado por cada desembar-
gador federal a seu critério. 
Devido à transferência, os 
prazos processuais com 
vencimento no dia 30/10 
ficam automaticamente 
prorrogados para o dia 3 de 
novembro, já que na segunda-fei-
ra (2/11) é Dia de Finados, feriado 
nacional. O Conselho Nacional de 

Os membros do 
Comitê Técnico de 
Aperfeiçoamento e 
de Pesquisa – CTAP 
se reúnem na próxi-
ma quarta-feira (30), 
na sede do Conselho 
da Justiça Federal 
(CJF), em Brasília. O CTAP, que 
presta assessoria técnica ao Con-
selho das Escolas de Magistratura 
Federal (Cemaf), possui três re-
presentantes de cada região: dois 

magistrados e o coordenador da 
escola de magistratura. A 5ª Re-
gião é representada pelo diretor 
do Foro da Seção Judiciária do 
Rio Grande do Norte, pelo juiz 

A vitamina D é essencial para 
um adequado metabolismo ós-
seo, por participar da regulação 
dos níveis sanguíneos de cálcio 
e fosfato. Sua deficiência pode 
levar à osteomalácia, osteopenia 
e osteoporose, aumentando o 
risco de fraturas ósseas. A ne-
cessidade diária de vitamina D 
depende de fatores individuais, 
como cor da pele, grau de ex-
posição solar, dieta e doenças 
concomitantes, mas, em geral, 
800 unidades internacionais são 
suficientes para manter os níveis 
normais. O diagnóstico da de-
ficiência desta vitamina é reali-
zado pela dosagem no sangue, 
sendo considerados normais 
valores superiores a 30ng/mL. 
O tratamento também é sim-
ples: uma vez que a vitamina 
D é lipossolúvel e se acumula 
quando administrada em do-
ses altas, é possível administrar 
uma única dose semanal, por 
oito semanas, seguida da dose 
de manutenção. A exposição 
solar para aumentar a produção 
cutânea da vitamina não é reco-
mendada como tratamento nos 
casos de deficiência, pelo risco 
de câncer de pele.

O Conselho da Justiça Federal 
(CJF) divulgou o edital do Con-
curso Nacional de Remoção 2015 
no âmbito do Conselho e da Jus-
tiça Federal de 1º e 2º graus. As 
inscrições devem ser feitas até 
o dia 5 de outubro, por meio do 
preenchimento de requerimento 
constante na página do CJF e seu 
posterior envio para a autoridade 
máxima do órgão ao qual o cargo 
efetivo do candidato está vincula-
do. O certame possibilita que ser-
vidores das cinco regiões mudem 
para outras unidades. Este ano, 
o servidor concorrerá pelo órgão 
onde está em exercício e poderá 
escolher a cidade de origem como 
opção de remoção, além de poder 
alterá-la durante todo o período 
de escolha. O resultado final do 
concurso deve ser divulgado no 
dia 26 de novembro, na página do 
CJF e no Diário Oficial da União. O 
edital completo e o requerimento 
para inscrição estão disponíveis 
em: www.cjf.jus.br.

Justiça (CNJ) também tomou a 
decisão de transferir o feriado e 
adiar os prazos processuais.

auxiliar da Corregedoria 
Regional do TRF5 e dire-
tor do Núcleo paraibano 
da Escola de Magistratura 
Federal da 5ª Região (Es-
mafe), além do coordena-
dor da Esmafe, que são, 
respectivamente, os juízes 

federais Marco Bruno Miranda e 
Bruno Teixeira e Luiz Albuquer-
que. O corregedor-geral da Justi-
ça Federal, ministro Jorge Mussi, 
preside o Cemaf.


