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Expediente
de Junho

TERÇA

Tribunal Regional 
Federal da 5a Re-

gião - TRF5, por meio 
da Divisão de Comuni-
cação Social, venceu o 
XVI Prêmio Nacional de 
Comunicação e Justiça - 
PNCJ, com o conjunto de 
edições publicadas em 
2017. O TRF5 foi vence-
dor nas duas categorias 
nas quais concorreu: 
Mídia Impressa, com a 
revista Argumento, e 
Reportagem Escrita, com a matéria 
“A judicialização da saúde no ban-
co dos réus”, que trata da questão 
do volume de ações ajuizadas na 
Justiça Federal por pacientes que 
buscam conseguir um tratamento 

médico ou medicamento pela via 
judicial. A reportagem, publicada 
na 16ª edição da revista Argu-
mento, foi escrita por Alessandro 
Vieira. A premiação reconhece 
os melhores trabalhos realizados 

Ministro
Rogério Schietti Machado Cruz

STJ

Juiz Federal
Gustavo de Mendonça Gomes

SJAL

Aniversariantes

Divulgado o resultado provisório da seleção de estágio para Estatística

O Porto

TRF5 vence XVI Prêmio Nacional de 
Comunicação e Justiça Medalha

O TRF5 divulgou, através do Edital 
nº 20, publicado no Diário Eletrô-
nico de ontem (25), o resultado 
provisório do Processo Seletivo 
Simplificado para Estágio Superior 

pelas assessorias de comunicação 
de todos os órgãos do Sistema de 
Justiça do País e foi entregue, na 
última sexta-feira (22), a Isabelle 
Câmara, diretora de Comunicação 
do TRF5 e editora-chefe da publi-
cação, durante o XIV Congresso 
Brasileiro de Comunicação e Justi-
ça, evento organizado pelo Fórum 
Nacional de Comunicação e Justi-
ça (FNCJ), que ocorreu em Cuiabá/
MT, entre os dias 20 e 22 de junho. 
Tricampeão - Esta é a terceira vez 
que o TRF5 ganha o PNCJ, tendo 
sido vencedor também nos anos 
de 2013, com a Argumento, e em 
2016, com a reportagem “Cana-
bidiol: a luta jurídica pela saúde”. 
Agora, o TRF5 soma quatro esta-
tuetas “Conbraskito”. 

de Estatística. Os recursos poderão 
ser interpostos no prazo de cinco 
dias úteis, a partir da publicação 
do Edital, e devem ser dirigidos ao 
Diretor da Subsecretaria de Pesso-

al. Já os interessados no processo 
seletivo para estágio em Web De-
sign que não efetuaram a inscrição 
terão mais uma chance. O prazo 
para se inscrever foi prorrogado e 

Devido ao jogo da Seleção Brasi-
leira, nesta quarta-feira (27), pela 
primeira fase da Copa do Mundo 
2018, o restaurante O Porto, loca-
lizado no 16ª andar do edifício-se-
de do TRF5, funcionará em horário 
especial. O horário de funciona-
mento será das 9h às 14h. 

O desembargador federal Leonar-
do Carvalho será agraciado com a 
Medalha Pernambucana do Mérito 
Policial Militar, concedida pela Po-
lícia Militar de Pernambuco a civis 
e militares que tenham prestado 
relevantes serviços à Corporação. 
A homenagem acontece amanhã 
(27), às 10h, no Teatro Guararapes. 

segue agora até o dia 30/06. As 
inscrições são gratuitas e podem 
ser feitas no site do TRF5 (www.
trf5.jus.br), através do link Concur-
sos e Seleções/Estagiários.

O TRF5 terá horário de funcionamento diferenciado 
nesta quarta-feira (27), devido ao jogo da Seleção 
Brasileira pela primeira fase da Copa do Mundo de 
Futebol 2018. Como a partida acontece à tarde, o 
expediente será das 8h às 13h. Com isso, a sessão 
do Pleno, acontece, excepcionalmente, a partir 
das 8h, e não haverá a reunião do Conselho de 
Administração. Os prazos processuais que se 
iniciarem ou terminarem no dia 27 ficam prorro-
gados para o primeiro dia útil subsequente.


