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Vacina contra H1N1 para servidores e familiares 

Concurso Público para Juiz substituto 
tem nova sessão pública 

Reunião da TNU 

de Abril

QUARTA Agenda cheia 

Pleno escolherá lista tríplice para 
desembargador federal do TRF5 

Aniversariantes
Marinalva Leandro da Silva
Subsecretaria de Pessoal
Tiago Francisco Soares Júnior
Divisão de Folha de Pagamento

o próximo dia 20 (quarta), 
às 14h, os desembargadores 

federais do Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região - TRF5 estarão 
reunidos em sessão plenária para 
escolher os nomes dos juízes fede-
rais que irão compor a lista tríplice 
para o cargo de desembargador 
federal desta Corte. Participam ju-
ízes federais da Justiça Federal de 
1º Grau da 5ª Região, com mais de 
cinco anos de exercício. São eles: 
Élio Siqueira (JFPE), Frederico Dan-
tas (JFAL), Ivan Lira (JFRN), Leonar-
do Resende (JFCE), Manoel Maia 
(JFPB), Marco Bruno Clementino 
(JFRN), Roberto Wanderley (JFPE) 

Em busca de proteger magistra-
dos e servidores deste Tribunal 
contra o vírus H1N1, o Núcleo 
de Assistência à Saúde – NAS 
está fazendo uma pesquisa para 
saber quantas pessoas têm inte-
resse em adquirir a vacina. Quem 
quiser, deve procurar Áurea pes-
soalmente ou pelo ramal 9296, 

e Walter Nunes 
(JFRN). A vaga está 
aberta em virtude 
da aposentadoria 
de Francisco Wildo, 
ocorrida em julho 
de 2015. A escolha 
dos nomes obede-
cerá ao critério de 
merecimento, por 
meio do qual serão 
avaliados quesitos como desem-
penho, produtividade, eficiência 
e experiência, além de avaliação 
curricular.
Promoção - Também no dia 20, às 
10h30, ocorrerá, em sessão extra-

ordinária do Pleno, a promoção de 
cinco juízes substitutos para titu-
lares, sendo três vagas previstas 
no Edital de Promoção nº1/2016 
e duas remanescentes do Edital nº 
3/2015.

até a próxima sexta, informando 
o número de doses desejadas, já 
que a venda será estendida aos 
familiares dos servidores. O NDRH 
espera uma adesão relevante, 
visto que, com um grande quanti-
tativo de interessados, é mais fácil 
negociar preços mais acessíveis, 
bem como a aplicação da vacina 

no próprio Tribunal. O pagamen-
to será realizado na hora. 

Ontem (12) foi um dia bastante movimentado na Presidência do TRF5. 
Pela manhã, o presidente da corte, desembargador federal Rogério 
Fialho, recebeu o secretário da Casa Civil de Pernambuco, Antonio 
Figueira, e o deputado estadual Rodrigo Novaes. À tarde, foi a vez do 
procurador regional eleitoral, Antônio Carlos Barreto Campelo, se-
guido pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador 
Antônio Carlos Alves da Silva, e sua equipe visitarem o Tribunal. Em 
meio às visitas, Fialho conferiu as obras de reforma do Pleno, acom-
panhado do arquiteto Carlos Pontual e de servidores do TRF5.

Foi realizada ontem (12), na Sala 
das Turmas Sul, a sessão públi-
ca para divulgação do resultado 
provisório da prova escrita P4 
(sentença penal). A secretária da 
Comissão do XIII Concurso Público 
para Provimento de Cargo de Juiz 
Federal Substituto da 5ª Região, 
Lúcia Carvalho e Silva, destacou 
que foram 11 aprovados nes-
ta etapa e o resultado, Edital Nº 
35-TRF5, de 12/04, já se encontra 

A terceira reunião da Turma Na-
cional de Uniformização (TNU) 
será realizada amanhã (14), às 
9h30, no Conselho da Justiça Fe-
deral (CJF), em Brasília. Na pauta 

disponível no site da Corte: www.
trf5.jus.br. O desembargador fede-
ral Edilson Nobre, presidente da 
Comissão, participou da sessão.

do julgamento serão apreciados 
1.765 processos. A TNU é pre-
sidida pelo corregedor-geral da 
Justiça Federal, ministro do STJ Og 
Fernandes. 


