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Alimentação saudável e infecções bucais 
na pauta do Conexão Saúde desta sexta

Concurso para juiz federal substituto: 
sai o resultado da prova escrita P2

Primeira sessão da TNU

Doações para crianças do Agreste

Aniversariantes

de Fevereiro

TERÇA

Congresso em PE

Juíza Federal Helena Delgado 
Ramos Fialho Moreira

SJPB

Myriam Temporal Bessoni
Subsecretaria de Controle Interno
Margarida Maria Cavalcanti Maia
Gab. Des. Fed. Conv. Manuel Maia

Comissão do 
XIII Concurso 

Público para provi-
mento de Cargos de 
Juiz Federal Substi-
tuto da 5ª Região, 
presidida pelo de-
sembargador fede-
ral Edilson Nobre, 
publicou, no Diário 
Oficial Eletrônico 
da Justiça Federal 
na 5ª Região do dia 
12/02, o resultado final da prova 
escrita P2.  

Próxima etapa - A sessão públi-
ca para a divulgação do resultado 

O segundo encontro do Projeto Co-
nexão Saúde já tem data marcada: 
próxima sexta-feira (19), na Sala das 
Turmas, a partir das 10h. A 2ª edi-
ção vai abordar os temas “Alimenta-
ção saudável ao alcance de todos”, 
com palestra da nutricionista Carla 
Ribeiro, e “Como as infecções bu-
cais podem repercutir na saúde ge-

ral”, com a dentista Maria Eleonora 
Burgos. O Projeto Conexão Saúde foi 
criado pelo Núcleo de Assistência à 
Saúde (NAS), com o objetivo de atu-
alizar e integrar os profissionais de 
saúde do TRF5 e de outros órgãos 
do Poder Judiciário, promovendo um 
estudo interdisciplinar. As palestras 
são abertas ao público. 

A Turma Nacional de Uniformiza-
ção dos Juizados Especiais Fe-
derais (TNU) realiza, na próxima 
quinta (18/02), a partir das 9h30, 
na sede do Conselho da Justiça 
Federal (CJF), em Brasília, a pri-
meira sessão ordinária de julga-
mentos de 2016. Na pauta estão 
1.290 processos. Além de ser a 
primeira sessão do ano, trata-se 

da primeira reunião do Colegia-
do após a edição da Portaria nº 
493, de 18/11/2015, assinada 
pelo corregedor-geral da Justiça 
Federal, ministro Og Fernandes, 
que convocou juízes federais su-
plentes da Turma para auxiliarem 
no julgamento de feitos de com-
petência da TNU, com o objetivo 
de reduzir o acervo de processos.

Os terapeutas corpo-
rais Aguinaldo Júnior e 
Rosana Andrade, res-
ponsáveis pelo Espaço 
Renascer (16º andar), 
estão envolvidos em 
mais uma campanha 
de solidariedade: arre-
cadação de kits esco-
lares e livros paradidá-
ticos para cerca de 200 
crianças, estudantes 
de escolas que ficam 
no entorno do município de Ibi-
rajuba, agreste de Pernambuco. O 
kit é composto por caderno, lápis, 
borracha, régua, cola e canetas. Já 

os livros paradidáticos 
podem ser usados, 
contanto que estejam 
em bom estado. In-
teressados em ajudar 
podem deixar suas 
doações no próprio 
Espaço ou ofertar um 
lance (mínimo de R$ 
10), por meio do finan-
ciamento coletivo do 
Kickante: www.kickan-
te.com.br/campanhas/

sertao-amigo. Aguinaldo e Rosana 
são diretores do Grupo Humani-
zar, ONG voltada a ajudar pessoas 
em situação de pobreza.

Os ministros Gilmar Mendes, do 
Supremo Tribunal Federal, Ricardo 
Villas Bôas Cueva e Paulo Dias de 
Moura Ribeiro, do Superior Tribu-
nal de Justiça, virão a Pernambu-
co, de 12 a 14 de maio, para par-
ticipar do Congresso Brasileiro de 
Processo Constitucional. Eles vão 
palestrar sobre o tema “As impli-
cações do novo CPC no processo 
constitucional: avanços e recuos”. 
As inscrições estão abertas no site: 
www.abdpc.com.br.

provisório na prova escrita prática 
de sentença (P3) será realizada no 
dia 18 de fevereiro, às 15 horas 
(horário local), na Sala das Turmas 
do Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região –TRF5. O resultado provi-
sório na prova escrita P3 será pu-
blicado no Diário Oficial Eletrônico 
da Justiça Federal da 5ª Região e 
divulgado na internet, nos endere-
ços eletrônicos www.cespe.unb.br/
concursos/trf5_14_juiz e www.trf5.
jus.br, no link “Concursos – “Ma-
gistrados”, na data provável de 19 
de fevereiro (sexta).


