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O

TRF5 abre seleção pública para estagiários de nível superior

Doações para o Grupo Garça

de Julho

QUINTA

PJe ganha novas funcionalidades 
sistema Processo Judicial 
eletrônico (PJe) ganhou 

novas funcionalidades. De acor-
do com Telma Motta, diretora da 
Secretaria Judiciária (SJ) do Tribu-
nal Regional Federal da 5ª Re-
gião – TRF5, agora é possível, por 
exemplo, importar os processos 
físicos que tramitam no TEBAS (1º 
grau) e ESPARTA (2ª grau) para 
o PJe, mantendo a numeração 
original, como determinado pela 
Resolução nº 13, de 12/07/2017, 
do Pleno do TRF5. Para atuar nos 
processos que forem migrados 
no PJe, os advogados precisam 
estar cadastrados. Com o objeti-

Aniversariantes

O Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 publicou, na 
última segunda-feira (24), no Di-
ário Oficial Eletrônico da Justiça 
Federal na 5ª Região, o Edital nº 
10/2017, referente ao processo 
seletivo de estagiários de nível 
superior, para preenchimento de  
43 vagas efetivas, em diversas 
áreas, e formação de cadastro 
de reserva. Aos candidatos com 

vo de facilitar esse registro, o link 
de cadastro foi integrado na tela 
inicial de login. Nessa mesma tela, 
também foi incluída a informação 
de qual base está sendo acessada 
(TRF5 ou seções judiciárias). Além 
disso, a cada alteração realizada 
nos dados básicos de autuação, 

acessado no site do TRF5 (www.
trf5.jus.br), na área “Concursos e 
Seleções/Estagiários”. 

deficiência são asseguradas 10% 
das vagas. A organização e a rea-
lização do processo seletivo serão 
de responsabilidade do Instituto 
Brasileiro para o Desenvolvimento 
Sustentável – Sustente. As inscri-
ções custam R$ 40 e serão reali-
zadas de 1 a 30/08/2017, exclu-
sivamente pelo site da Sustente: 
www.sustente.org.br. O Edital com 
informações completas pode ser 

uma certidão registrando as mo-
dificações é lançada de forma au-
tomática ao processo. Em parale-
lo, os advogados também podem 
renomear documentos anexados 
em cumprimento aos atos judi-
ciais. Também foi criado um filtro 
no Painel do Usuário, onde é pos-
sível acompanhar processos com 
prazos de expedientes próximos a 
vencer. Todas essas melhorias são 
frutos de constantes diálogos do 
TRF5 com os usuários do siste-
ma, segundo Telma. Para isso, ela 
afirma, foram adotados critérios 
de usabilidade, agilidade, trans-
parência e conforto do usuário. 

O Grupo Garça está precisando do 
seu apoio. Material de higiene pes-
soal, como sabonetes, pasta e esco-
va de dentes, papel higiênico etc., 
podem ser doados às pessoas aten-

Quinta (27/07)
Juiz Federal 

João Luís Nogueira Matias
 SJCE

Joni Ramos de Santana 
Gab. Des. Federal Rogério Fialho Moreira
Edileusa Barbosa Ferreira 
Gab. Des. Federal Rogério Fialho Moreira
Emanuel Guilherme de Lima 
Núcleo de Jurisprudência

Sexta (28/07)
Ministra Maria Isabel Diniz 

Gallotti Rodrigues
STJ

Layette de Sousa Lima 
Gab. Des. Federal Roberto Machado
Fernanda Palitot Teixeira 
Gab. Des. Federal Fernando Braga
Laís Costa da Silva 
Seção de Acompanhamento de Estagio Sup.

Sábado (29/07)
Maria Tereza Ramos Rocha
Gab. Des. Fed. Cid Marconi Gurgel
Ademar Antônio Marinho 
VIRTUS
Emanuel Xavier da Rocha 
VIRTUS
Jurandir João da Silva 
NATIFLORA
Ilo Correia de Melo 
SERVIS SEGURANÇA

Domingo (30/07)
Arivaldo Ferreira Siebra Júnior 
Gabinete da Revista

Segunda (31/07)
Maria Glaucineide Bezerra 
Subsecretaria de Pessoal
Cláudio Luiz dos Santos 
Gab. Des. Fed. Alexandre de Luna Freire
Danielly Viviane de Moura Polari 
SERVIS SEGURANÇA

didas pelo Garça, que fica em Jabo-
atão dos Guararapes/PE. As doações 
podem ser entregues na Secretaria 
Administrativa, que se encarregará 
de entregar o material à instituição. 

Visita – O TRF5 recebeu, ontem 
(26), a visita de estudantes de Di-
reito da Universidade do Estado do 
Rio Grande do Norte (UERN). Os 

universitários foram acompanhados 
pelo professor Glauber Lucena, que 
ministra as disciplinas Direito Tribu-
tário e Direito Previdenciário.


