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Redistribuição

Calendário de feriados para 2019 está disponível no site do TRF5 Argumento nº 18 já 
está no site do TRF5

de Janeiro

TERÇA

Regina Maria Monteiro Coutinho, 
analista judiciária da área adminis-

trativa do TRF2, no Rio de Janeiro, 
procura interessados em permutar 

cargo por meio de redistribuição. O 
interessado terá opção de trabalhar 
na Seção Judiciária do Rio de Janei-
ro ou no Tribunal Regional Eleitoral 
do RJ, uma vez que o TRE-RJ é seu 

órgão de origem. Contato com a 
servidora pelo e-mail: regina.couti-
nho@trf2.jus.br ou pelos telefones 

(21) 2282-8728/9.8892-9644.

Aniversariantes

Sessão da 3ª Turma

Saúde

Núcleo de Assistên-
cia à Saúde (NAS) 

do TRF5 disponibiliza, na 
Intranet do Tribunal, na 
seção destinada ao Nú-
cleo, informações para o 
servidor com questões 
sobre o atendimento, por 
conveniados, em psico-
terapia e psiquiatria. Em 
psicologia, por exemplo, 
os links levam a esclare-
cimentos como procedimentos 
para o acesso aos serviços de 
terapia, relação dos credenciados, 
tabela de honorários e respostas 
às perguntas mais frequentes. Os 

NAS disponibiliza informações sobre 
conveniados em Psicologia e Psiquiatria 

profissionais atendem nos municí-
pios de Jaboatão dos Guararapes, 
Olinda e Recife. Informações sobre 
a prática clínica dos psicólogos e 
alguns currículos também estão 

O Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 divulgou, na 
última quarta-feira (09), no Diá-
rio Eletrônico Administrativo, o 
Ato Nº 04/2019, que estabelece 
os feriados no Tribunal e dias 
de ponto facultativo durante o 
exercício de 2019. Nestes dias, 
durante os quais não haverá 
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disponíveis para consulta no 
site. Já os psiquiatras cadastra-
dos, até o momento, atendem 
somente nos bairros de Casa 
Forte e Ilha do Leite. 
Valores - Os valores das con-
sultas com médicos psiquiatras 
são atualizados anualmente. 
Na última revisão de preços, 
em agosto de 2018, o serviço 
tinha o valor de R$279,45. Os 
interessados podem seguir, na 

Intranet do Tribunal, o caminho: 
“Unidades”, “Núcleo de Assistên-
cia à Saúde”, “Credenciados”, para 
obter mais informações sobre os 
profissionais conveniados.

A Divisão da Terceira Turma do 
TRF5 informa que não haverá ses-
são de julgamento nesta quinta-
-feira (17/01). A próxima sessão 
ocorrerá no dia 24 de janeiro.

O Núcleo de Assistência à Saúde 
(NAS) faz um alerta a servidores e 
magistrados sobre a importância 
da realização dos exames perió-
dicos. Os aniversariantes de cada 
mês são convidados a realizar os 
exames, que vão desde avaliações 
clínicas a testes específicos para 
grupos de riscos.

expediente no TRF5, funcionará 
o Plantão Judiciário. O ato com-
pleto com todos os feriados do 
ano pode ser acessado no site no 
site do TRF5 (www.trf5.jus.br), na 
área “Destaques TRF5”. O primeiro 
feriado deste ano será no período 
carnavalesco. O expediente estará 
suspenso no dia 1º de março, em 

razão do desfile das agremiações no Recife 
Antigo. Também não haverá expediente nos 
dias 4 e 5 de março (segunda e terça-feira de 
Carnaval). Na quarta-feira (6/03), o feriado se 
estende em comemoração à Data Magna do 
Estado de Pernambuco. Prazos processuais 
com vencimento nas datas relacionadas no 
Ato ficarão automaticamente prorrogados 
para o primeiro dia útil subsequente. 

Já está disponível, no site do TRF5, 
a versão virtual da 18ª edição da 
Revista Argumento, uma publica-
ção da Divisão de Comunicação 
Social do TRF5. Para acessar o 
arquivo, o leitor deve acessar www.
trf.jus.br, clicar em Imprensa e de-
pois Revista Argumento.


