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QUINTA

O

CJF autoriza TRF5 a nomear novos 
servidores do concurso de 2012

JFRN promove 
evento para 
comemorar os 
50 anos

TRF5 elege seus representantes junto ao TRE/CE 
para o próximo biênio

JFAL abre inscrições 
para estágio
em Direito

Conselho da Jus-
tiça Federal (CJF) 

autorizou o Tribunal 
Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5 a nomear 
novos servidores para o 
cargo de técnico judici-
ário na sede do Tribunal 
e seções judiciárias que 
compõem a 5ª Região 
(Pernambuco, Paraíba, 
Rio Grande do Norte, 
Ceará, Alagoas e Sergi-
pe). As vagas são de-
correntes, principalmente, de apo-
sentadorias, e serão preenchidas 
com os aprovados para o cargo de 
técnico judiciário da área adminis-
trativa e da especialidade seguran-

Aniversariantes

(02/03) Quinta-feira

Juíza Federal Nilcéa Maria 
Barbosa Maggi
SJPE – Recife

Artur José Lopes Filho 
Secretaria Administrativa
Sílvio Barros Joaquim de Lima 
Gab. Des. Federal Carlos Rebêlo Júnior
Carlos Gustavo Santos 
LANLINK

(03/03) Sexta-feira
Giovanni Gomes Teixeira 
Subsecretaria de Apoio Especial
Maria de Fátima Muniz Ramos 
Gab. Des. Federal Convocado Ivan Lira

(04/03) Sábado
Josely Conceição de Azevedo 
Secretaria Administrativa
Rogério José Ribeiro de Souza 
LEON SOUSA
Rosenildo Oliveira de Araújo 
LEON SOUSA
Jeílson Lima Nogueira 
SOSERVI

(05/03) Domingo
Maria Cristina de Oliveira Nogueira 
Gab. Des. Federal Fernando Braga
Wander Magalhães Barros 
Gab. Des. Federal Rubens Canuto Neto
Leonardo Carlos da Silva Lima 
SERVIS

ça e transporte do último concurso 
realizado para a Justiça Federal na 
5ª Região, em 2012. O certame 
ofereceu vagas para analistas e 
técnicos judiciários, mas os últimos 

Os desembargadores federais 
do TRF5 escolheram, no dia 22 
de março, em sessão plenária, os 
representantes da Justiça Federal 
no Ceará junto ao Tribunal Re-
gional Eleitoral naquele Estado. 

Os juízes federais Alcides Salda-
nha Lima e José Vidal Silva Neto 
foram eleitos, respectivamente, 
membro efetivo e membro subs-
tituto daquela Corte para o pró-
ximo biênio. A atual composição 

do TRE-CE tem na presidência o 
desembargador Antônio Abelar-
do Benevides Moraes e na vice-
-presidência e corregedoria, a 
desembargadora Maria Nailde 
Pinheiro Nogueira.

só podem ser nomeados até 
o dia 13/03, quando expira o 
prazo de validade do concurso 
para o cargo de nível médio. 
O prazo de nomeação para o 
cargo de analista judiciário foi 
encerrado no mês de janeiro. 
Nomeação - Na edição de 
hoje (2/03) do Diário Oficial 
da União (Seção 2) foi pu-
blicada a nomeação de oito 
técnicos judiciários da área 
administrativa e mais três 
técnicos da especialidade se-

gurança e transporte para a sede 
do TRF5, assinada no último dia 
23/02 pelo presidente do Tribunal, 
desembargador federal Rogério 
Fialho Moreira. 

A Justiça Federal no Rio Grande 
do Norte (JFRN) vai celebrar os 
50 anos da instituição, no pró-
ximo dia 24 de março, às 19h. 
O evento contará com a pre-
sença do presidente do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região 
– TRF5, desembargador federal 
Rogério Fialho, e do diretor do 
Foro da JFRN, juiz federal Marco 
Bruno Miranda. Também haverá 
uma homenagem a magistrados 
e servidores que marcaram o 
meio século da instituição.

A Justiça Federal em Alagoas (JFAL) 
abrirá inscrições para processo se-
letivo destinado ao preenchimento 
de vagas de estágio em Direito, no 
período de 6 a 17 de março. Para 
concorrer, o interessado deverá 
preencher a ficha disponibilizada no 
site da Justiça Federal em Alagoas 
(www.jfal.jus.br). O estudante do 
Curso de Direito deve estar matricu-
lado a partir do 5º período e com-
provar tempo mínimo remanes-
cente de um ano para a respectiva 
conclusão, conforme a Resolução nº 
14/2015-TRF5. O estágio terá du-
ração de um ano, prorrogável por 
mais um ano. A jornada é de 20 ho-
ras semanais, o     auxílio financeiro 
corresponde a R$ 845 e o auxílio-
-transporte é de R$ 7,00 por dia.


