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Carnaval 2016: TRF5 disponibiliza estacionamento para foliões

TRF5 torna pública vaga para desembargador
Feira de orgânicosErrata

Solenidade no 
TJPE

Juiz Federal 
Gilton Batista Brito

 SJSE – Aracaju

Adna Bandeira Lins
Gab. Des. Fed. Paulo Roberto de O. Lima
André Francisco da Silva
SOSERVI

Aniversariantes

de Fevereiro

QUARTA

Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª 

Região – TRF5 lançou, 
ontem (2), edital de 
promoção de juiz fede-
ral, para prover um car-
go de desembargador 
federal desta Corte, se-
gundo critério de me-
recimento. A vaga está 
disponível em virtude 
da aposentadoria do 
desembargador federal 
emérito Francisco Wildo de Lacerda 
Dantas, ocorrida no ano passado. 
Podem concorrer os juízes federais 
da Justiça Federal de 1º Grau da 
5ª Região, com mais de cinco anos 
de exercício. Os pedidos devem ser 
formulados por escrito, dentro do 
prazo de 20 dias, contados a partir 
da data de publicação do edital, 
exclusivamente através de comu-
nicação eletrônica, enviada pelo 
candidato ao Núcleo de Assuntos 
da Magistratura do TRF5, con-
tendo, obrigatoriamente, além da 
informação do propósito de con-
correr, cópia do currículo do candi-
dato e dos demais elementos que, 
na avaliação do postulante e nos 
termos da Resolução nº 106, de 

05/04/2010, do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), influam na aferi-
ção do merecimento, bem como, 
pelo menos, quatro peças elabora-
das pelo interessado e produzidas 
em autos sob sua jurisdição no últi-
mo biênio. Mais informações po-
dem ser obtidas por meio do Diário 

Eletrônico Administrativo TRF5 de 
2 de fevereiro, disponível no portal: 
www.trf5.jus.br.
Edital – Ontem, também foi lan-
çado o edital de remoção de juiz 
federal, pelo critério de antiguida-
de, em decorrência da existência 
de cargo vago na 2ª Vara da Seção 
Judiciária do Estado da Paraíba, 
em João Pessoa, tendo em vista a 
posse do desembargador federal 
Alexandre Luna Freire, ocorrida na 
última segunda. Podem concorrer 
os juízes federais de 1º grau da 5ª 
Região. O pedido deve ser realiza-
do por escrito, exclusivamente por 
meio do correio eletrônico funcio-
nal, no período de 03 a 12 de feve-
reiro, para o e-mail: presidencia@
trf5.jus.br. Mais informações pelo 
ramal 9321.

Durante o período de Carnaval, 
as 300 vagas do estacionamen-
to secundário do edifício-sede 
do Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 estarão dispo-
níveis para quem vier aproveitar 
as festividades no bairro do Re-

cife Antigo. As vagas ficam locali-
zadas na área de estacionamento 
próxima ao Tribunal Regional do 
Trabalho (TRT) e poderão ser uti-
lizadas da tarde da sexta-feira (5) 
até a madrugada da Quarta-Feira 
de Cinzas (10/02). É o quarto ano 

consecutivo que o TRF5 firma 
parceria com a Prefeitura do 
Recife- PCR para disponibilizar 
gratuitamente estas vagas ao pú-
blico. A segurança do local ce-
dido ficará por conta da PCR. Os 
servidores do TRF5, por sua vez, 

terão à disposição 120 vagas 
exclusivas no estacionamento da 
Esmafe, desde que apresentem 
a identidade funcional. Eles tam-
bém poderão utilizar o espaço 
destinado ao público geral, se 
assim optarem.

Ontem, o TRF Hoje publicou a foto 
errada sobre a doação de bens 
ociosos para a Unidade da Polícia 
Militar de São Caetano, perten-
cente ao 15º BPM – José Bezerra 
de Amorim, e para a 15ª Delegacia 
Seccional de Polícia, em Belo Jar-
dim, formalizadas no último dia 
26/01. A foto acima é a correta. 
Pedimos desculpas pelo equívoco.

A feirinha de produtos orgânicos 
que ocorre todas as sextas, na área 
externa da ampliação, das 10h30 
às 14h, será realizada, excepcional-
mente, amanhã (quinta, 4), devido à 
suspensão do expediente na sexta.

O vice-presidente do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Federal 
-TRF5, o desembargador federal 
Roberto Machado, representa-
rá esta Corte na solenidade de 
posse da nova Mesa Diretora do 
Tribunal de Justiça de Pernam-
buco (TJPE). O evento ocorrerá 
amanhã (4), às 17h, no auditório 
do TJPE.

Uma equipe da Vigilância Ambien-
tal da Prefeitura do Recife esteve 
nos quatro prédios que compõem 
o TRF5, na última segunda, para 
realizar uma vistoria. O objetivo foi 
identificar a presença de larvas do 
mosquito Aedes Aegypti, transmis-
sor de doenças como a dengue, 
chikungunya e zika. De acordo com 
o diretor da Subsecretaria de Infra-
estrutura e Administração Predial, 
Vladislave Leite, não foi encontrado 
nenhum foco do mosquito.

Aedes Aegypti


