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O

TRF5 paga mais de R$159 milhões em RPVs

de Dezembro

QUARTA

Divulgados os gabaritos preliminares do 
Concurso para servidores 

s gabaritos preliminares e as 
questões de provas do concur-

so público para provimento de va-
gas e formação de cadastro reserva 
de servidores na sede do TRF5 
(Recife-PE) e nas seções judiciárias 
da 5ª Região já estão disponíveis 
no site da Fundação Carlos Chagas 
(FCC), organizadora do certame. 
Os candidatos devem ficar atentos, 
também, ao prazo de interposição 
de recursos: 6 e 7/12. As provas 
para os cargos de Técnico Adminis-
trativo e Analista Judiciário foram 
aplicadas no último domingo (3). 
Visando garantir a tranquilidade e 
idoneidade do processo de apli-
cação das provas, a Comissão do 
Concurso do TRF5, representada 

pela juíza federal auxiliar da Presi-
dência, Joana Carolina Lins Pereira, 
e pelos diretores da Subsecretaria 
de Pessoal e do Núcleo de Desen-
volvimento de Recursos Humanos, 
respectivamente, Onaldo Manguei-
ra e Soraya Portugal, acompanhou 
de perto todos os procedimentos 
de segurança para a abertura dos 
envelopes das provas. 

Confraternização 
da Asserjufe

Requisição de 
viaturas oficiais

Parceria entre TRF5 
e Pró-Dieta oferece 
descontos 

Aniversariantes
Juíza Federal Paula Emília 

Moura Aragão de Souza 
Brasil
SJCE

Benigna Perpétua de H de S C Palmeira
Gab. Des. Federal Lázaro Guimarães
João Rodolfo dos Santos Neto
Gab. Des. Federal Cid Marconi Gurgel
Maria Gabriela Moura de Aguiar
Gab Des Federal Alexandre de Luna Freire
Mariana Albuquerque Silveira
Gab. Des. Federal Fernando Braga
Maria Eduarda dos Santos 
Gab. Des. Fed. Vladimir Carvalho

O Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 libera, a partir 
da sexta-feira (8/12), o pagamen-
to das Requisições de Pequeno 
Valor (RPVs) autuadas no mês de 
outubro de 2017. Serão pagos 
R$159.716.813,19, para 28.162 
beneficiários dos seis estados que 

compõem a 5ª Região – Pernam-
buco, Paraíba, Rio Grande do Nor-
te, Ceará, Alagoas e Sergipe. O es-
tado com o maior valor depositado 
foi o Ceará: são R$53.669.009,81, a 
serem entregues a 9.350 benefici-
ários. Os valores dos requisitórios 
de intervalo entre 1.765.461 até 

1.776.556 se-
rão pagos pela 
Caixa Econômi-
ca Federal. Já 
os de número 
1.776.557 até 
1.786.991 serão pagos pelo Banco 
do Brasil. Para receber, os benefici-

Abstenções – A FCC divulgou o 
índice de abstenção: dos 59.586 
inscritos que concorriam às vagas 
de Técnico, 17.673 faltaram ao 
certame, o que corresponde a um 
percentual de 29,66%. Para as va-
gas de Analista, dos 52.246 inscri-
tos, 13.386 não compareceram, o 
que representa um índice de abs-
tenção de 25,62%.

ários precisam 
apresentar os 
originais com 
cópias dos 
documentos 
de identidade 

e CPF, além de um comprovante 
de residência.

A festa de confraterni-
zação da Asserjufe será 
realizada no próximo 
dia 16/12, às 11h, na 
sede da associação, na 
JFPE, no bairro de Jiquiá. A pre-
sença terá que ser confirmada 
antecipadamente com Cristiane, 

A Seção de Transporte, da Subse-
cretaria de Apoio Especial, lembra 
que a requisição de veículos ofi-
ciais, para uso em serviço do TRF5, 
deve ser solicitada com antece-
dência mínima de 24 horas, atra-
vés de e-mail para apoioespecial@
trf5.jus.br. A solicitação antecipada 
tem o objetivo de dar agilidade à 
tramitação necessária para a libe-
ração das viaturas.

O TRF5 e a 
Pró-Dieta 
firmaram 
um termo 
de credenciamento, com o obje-
tivo de oferecer valores reduzidos 
nos produtos e serviços da em-
presa de alimentação saudável a 
servidores e magistrados do Tribu-
nal. Os descontos são de 30% em 
todos os serviços, 10% nos produ-
tos e outros 10% nos serviços da 
ProEstética, que oferece tratamen-
tos estéticos faciais e corporais 
com fisioterapeutas especialistas 
na área. Mais informações no site 
www.prodieta.com.br . 

no TRF5 (3425-9581), ou com 
Sheila, na JFPE (3213-6250). Par-
ticipe!


