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Orquestra do Pilar: crianças se apresentam na Fafire FOTO: ONG Moradia e Cidadania
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Servis - Vigilância

Presidência do TRF5 divulga edital de 
promoção de juiz federal substituto

Márcia Marinho, da Secretaria Judiciá-
ria, vende automóvel Hyundai i30 2.0, 
ano 2011/2012, cor prata, com 50 mil 

km rodados. Valor R$ 30 mil, IPVA 2016 
quitado. Contato por meio do ramal 
9597 ou do celular (81) 99754-4283.

Presidência do Tri-
bunal Regional 

Federal da 5ª Região – 
TRF5 divulgou, na última 
quinta-feira (10), o Edital 
nº 1/2016 de promoção 
de juiz federal substituto 
no âmbito da 5ª Região. 
São disponibilizadas três 
vagas, sendo duas pelo 
critério de merecimento 
e uma por antiguidade. 
As vagas por merecimento estão 
abertas na 11ª Vara da Seção Judi-
ciária de Alagoas (SJAL), com sede 
em Santana do Ipanema, e na 15ª 
Vara da Seção Judiciária da Paraí-
ba (SJPB), localizada em Sousa. Já 

a vaga pelo critério de antiguidade 
será preenchida na 27ª Vara da 
Seção Judiciária de Pernambuco 
(SJPE), situada na cidade de Ouri-
curi. Os magistrados interessados 
devem formular pedido, exclusiva-

mente, por meio de e-mail funcio-
nal, até 10 dias da divulgação do 
edital, com a indicação das opções 
por ordem de preferência e o en-
vio do currículo resumido, no caso 
da concorrência por merecimento. 
Preferência - Vale salientar que 
os magistrados que apresentaram 
requerimento para promoção no 
Edital n.º 3/2015, divulgado em 
15 de outubro, e pretendem se 
candidatar às vagas ofertadas este 
ano, precisam indicar a ordem de 
preferência, informando os cargos 
relacionados nos dois editais. O 
Edital nº 1/2016 está disponível 
no Diário Eletrônico Administrati-
vo do TRF5.

Os primeiros acordes foram to-
cados. A orquestra formada por 
crianças da Comunidade do Pilar 
se apresentou, pela primeira vez, 
na última sexta-feira (11/03), no 
auditório da Faculdade Frassi-
netti do Recife (Fafire), em co-
memoração aos 75 anos daquela 

instituição de ensino superior. No 
ano passado, o TRF5 deu um in-
centivo à causa, através da doação 
de 15 violinos do tipo ¾, tamanho 
ideal para crianças, com recursos 
obtidos da doação de papéis reci-
cláveis. A ONG Moradia e Cidada-
nia – PE, Fafire e o TRF5 desenvol-

vem em parceria o projeto musical 
“Com Notas e Cordas: Crescendo 
na Harmonia”, que intensifica a in-
clusão social de crianças matricu-
ladas em escolas públicas do Reci-
fe, por intermédio da formação de 
uma orquestra social - Orquestra 
“Crescendo na Harmonia”. Na 

comemoração, estiveram pre-
sentes a diretora da Secretaria 
Administrativa do TRF5, Sorá-
ria Caio; a diretora do Núcleo 
de Gestão Documental, Lúcia 
Carvalho; o supervisor do setor 
de Reprografia, Clóvis Araújo, 
entre outros servidores.

O TRF5 está substituindo o telha-
do da Ampliação, área adquirida 
à Caixa Econômica. Segundo a 
Subsecretaria de Infraestrutura 
e Apoio Predial (SIAP), a obra 
é necessária, visto que a antiga 
cobertura metálica já possuía 
cerca de 30 anos e apresentava 
diversos pontos de vazamentos, 
decorrentes do adiantado estado 
de corrosão. A medida também 
pretende zelar pela preservação e 
melhoria do patrimônio público. 

Os recursos para a execução da 
obra são oriundos do orçamento 
de 2015. A previsão de conclusão 
é final do próximo mês de abril.

A Associação dos Juízes Federais 
da 5ª Região (Rejufe) funda, hoje 
(15), às 14 h, no salão nobre da 
Faculdade de Direito do Recife, sua 
escola de Magistratura. De acordo 
com o presidente da Rejufe, juiz 
federal Antônio José de Carvalho 
Araújo, a finalidade da escola é or-
ganizar cursos, eventos, seminários, 
visando ao aprimoramento científi-
co dos magistrados, divulgação da 
Justiça Federal, bem como ao de-
senvolvimento do ensino jurídico. 
Na ocasião, os juízes federais Fre-
derico Koehler e Francisco Barros e 
Silva Neto farão palestra sobre os 
“Aspectos Gerais do Novo CPC”.


