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Roberta Mariz e 
Thais Câmara  

A servidora Bethânia Portuguez 
do Nascimento, técnica judiciária 
da área administrativa, lotada na 

SECAJ-JEF da Justiça Federal do DF, 
pertencente ao TRF da 1ª Região, 

deseja permutar com algum servi-
dor que tenha interesse em traba-
lhar  em Brasília/DF. O telefone de 

contato é o  (61) 99819-9595.
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O

Permuta

CJF aprova a alteração e atualização no Plano de Obras da Justiça Federal

Desconto na
FBV/DeVry

de Junho

QUARTA

TRF5 constitui Comissão para realização 
de concurso público para servidores

presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5, desembargador federal Manoel 

Erhardt, assinou, na última segunda (26), a Portaria 
nº 338, que constitui Comissão para a realização do 
concurso público para provimento de cargos e for-
mação de cadastro de reserva das carreiras funcio-
nais do Poder Judiciário Federal, referentes ao quadro 
permanente do TRF5 e das seis seções judiciárias: 
Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, 
Alagoas e Sergipe. Presidida pela juíza federal auxiliar 
da Presidência, Joana Carolina Lins Pereira, a Comis-
são tem como membros as servidoras Maria Paula 
Campos (analista judiciário) e Soraya Portugal (técni-
co judiciário). 

O Conselho da Justiça Federal 
(CJF) aprovou, na segunda (26), 
durante sessão do colegiado, em 
Brasília, a alteração e a atualiza-
ção do Plano de Obras Conso-
lidado da Justiça Federal para o 
período de 2016-2019. O presi-
dente do TRF5, desembargador 
federal Manoel Erhardt, partici-
pou da reunião, coordenada pela 
ministra Laurita Vaz, presidente 
do CJF e relatora do processo. 

çamentários preten-
didos para o exercício 
2018, mas se posicio-
nou pela distribuição 
dos limites a novos 
projetos apenas se a 
dotação estabelecida 
para a Justiça Federal, 
pela Secretaria de Or-
çamento Federal, for 
suficiente para garantir o crono-
grama físico-financeiro das obras 

Treinamento 
de tiro 
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Aniversariantes

Desembargador Federal
Fernando Braga Damasceno

TRF 5ª Região

Juiz Federal 
Sérgio de Abreu Brito

SJAL

Marcos David Magalhães Maia 
Subsecretaria de Apoio Especial
Lúcia Carvalho e Silva 
Núcleo de Gestão Documental

Aprovado pelo Colegiado em 
agosto de 2015, o Plano de Obras 
2016-2019 foi alterado em novem-
bro de 2016. De acordo com o CJF, 
a ministra Laurita Vaz informou 
que a Secretaria de Arquitetura 
e Engenharia (SAE) do Conselho 
concluiu que os pedidos advindos 
dos tribunais cumprem os critérios 
de admissibilidade estipulados 
pelas normas vigentes, estando 
aptos a receberem os recursos or-

A ANSERJUFE informa que man-
tém convênio com a Faculdade 
Boa Viagem - FBV/DeVry, ofe-
recendo aos associados 10% de 
desconto nas mensalidades dos 
cursos de graduação, pós-gra-
duação e mestrado. Para solicitar 
a declaração de desconto, basta 
enviar um e-mail para: convenios@
anserjufe.org.br. Mais informações 
podem ser obtidas pelo telefone 
(81) 4020-4900 ou através do site 
https://www.devrybrasil.edu.br/fbv.

Os agentes de segurança e 
transporte do TRF5, que já obti-
veram o porte de arma, partici-
parão, hoje, de treinamento de 
simulação de tiro, sem munição. 
A capacitação será realizada 
às 14h30, na Sala das Turmas 
Sul. O instrutor será o Capitão 
Swellington, lotado na Subsecre-
taria de Apoio Especial do TRF5.

Os interessados em participar do 
processo seletivo para estágio 
remunerado na Justiça Federal em 
Pernambuco (JFPE) têm até o dia 
5 de julho para realizar suas inscri-
ções. As oportunidades são ofere-
cidas nas áreas de Administração, 
Direito, Ciências Contábeis, Ciência 
da Computação, nas especialidades 
Redes e Sistemas, de acordo com 
o edital do certame. Mais informa-
ções: www.jfpe.jus.br.

Inscrições para 
estágio na JFPE

já iniciadas (Grupos 1 a 3). (Com 
informações do CJF)


