
Jornal Mural diário produzido pela Divisão de Comunicação Social
Redação: Débora Lôbo, João Bosco Coelho, Lorena Mascarenhas e 
Jennifer Albuquerque
Jornalista responsável: Isabelle Câmara - DRT/PE 2528

Edição nº 3289
www.trf5.jus.br

comunicacaosocial@trf5.jus.br
Fotos: Juliana Galvão,

Roberta Mariz, Ananda Barcellos e 
Jennifer Thalis

20
     



Integrantes do CTO se reúnem para ajustes no Plano Anual de Obras 

de Fevereiro

QUARTA

Aniversariantes

Balanço 2018

m oito meses de vigência do 
último concurso para servido-

res do Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região - TRF5, já foram no-
meados 56 aprovados, sendo 38 
Analistas Judiciários e 18 Técnicos 
Judiciários, com lotações na Sede 
e nas Seções Judiciárias vinculadas. 
O quantitativo refere-se apenas 
às vagas que foram efetivamente 
preenchidas por candidatos no-
meados, empossados e que en-
traram em exercício. No Edital de 
Abertura do certame, publicado 
em 2017, foram ofertadas 14 vagas 
mais cadastro reserva. De acordo 
com a Subsecretaria de Pessoal, o 

TRF5 nomeou quase 60 aprovados no último 
concurso para servidores

Integrantes do Comitê Técnico 
de Obras (CTO) da Justiça Federal 
na 5ª Região estiveram reunidos, 
ontem (19), para apresentação de 
orientações sobre o alinhamento 
do Plano de Obras para os exer-
cícios de 2019 e 2020. A reunião 
contou com a presença do dire-
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número de nomeações supera 
as expectativas, uma vez que, 
desde a vigência da Emenda 
Constitucional nº 95/2016 (Teto 
de Gastos), tem havido restri-
ção ao provimento de cargos 
vagos em decorrência de apo-
sentadoria e falecimento que 
implique pagamento de pensão. 
Das 38 nomeações para o cargo de 
Analista Judiciário (Áreas Judiciária 
e Administrativa e as Especialida-
des Oficial de Justiça, Contadoria, 
Informática e Medicina), dez foram 
para a Justiça Federal em Pernam-
buco (JFPE), oito para a sede do 
Tribunal, sete para a Justiça Fede-

ral no Ceará (JFCE), quatro para a 
Justiça Federal em Alagoas (JFAL), 
quatro para a Justiça Federal na 
Paraíba (JFPB), duas para a Justiça 
Federal no Rio Grande do Norte 
(JFRN) e três para a Justiça Federal 
em Sergipe (JFSE). Com relação às 
nomeações para Técnico Judiciário 
(Áreas Administrativa, Apoio Espe-

tor-geral, Fábio Paiva, do diretor 
da Subsecretaria de Orçamento e 
Finanças, Sebastião Campelo, dos 
membros do comitê regional de 
obras, de representantes das Se-
ções Judiciárias e de servidores da 
equipe da futura gestão do TRF5 
(biênio 2019-2021). O objetivo foi 

promover os ajustes necessários 
ainda na fase de elaboração do 
documento, já que as ações or-
çamentárias de obras, reformas 
e modernização das instalações 
somente podem ser incluídas 
na proposta orçamentária anual 
quando adequadamente previstas 

no Plano de Obras. 
A proposta deverá 
ser aprovada pelo 
Pleno do TRF5 até o 
dia 27/03/19 e, pos-
teriormente, encami-
nhada ao Conselho 
da Justiça Federal.

cializado e Especialidade Se-
gurança e Transporte), os 18 
cargos providos foram dis-
tribuídos da seguinte forma: 
JFPE (8); Sede do TRF5 (4); 
JFPB (3); JFCE (2) e JFRN (1).
Área de TI - Anteriormen-
te à vigência do concurso 

público, a atual gestão do TRF5 
promoveu a alteração da área e 
especialidade de 23 cargos vagos, 
existentes à época em toda a 5ª 
Região, para especialidades de 
Tecnologia da Informação, já tendo 
havido a ocupação de nove dessas 
vagas por candidatos aprovados no 
concurso atual. 

Odontologia – O Núcleo de As-
sistência à Saúde (NAS) do TRF5 
inaugurou mais um consultório 
odontológico e ampliou o qua-
dro de profissionais do setor de 
odontologia para o atendimento 
de desembargadores, juízes, servi-
dores e estagiários de nível médio 
da Corte. Agora, as Dras. Araceles 
Miranda e Carla Acevedo passam 
a integrar a equipe do setor, tota-
lizando cinco odontólogos e três 
consultórios para atendimento.


