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TERÇA

Aniversariantes

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Simone Coelho Nunes Falcão
Gabinete Des José Maria Lucena

Andreza Fernanda H. do Nasci-
mento
Terceira Turma

Marcelo Pires de Sousa
Gabinete Des Ubaldo Cavalcante

Prorrogada inscrição
do concurso para Juiz

Subsecretaria de Recursos no 4º andar SEAP instala Central de
Solicitação de Serviços

Ensine realiza
Semana de
Atualização Jurídica

Câmara aprova processo virtual
no Poder Judiciário.
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Para ter qualidade de vida
não basta praticar um espor-
te. Também é necessário
prestar atenção à alimenta-
ção e ao momento das re-
feições. Por isso, prefira
uma alimentação natural e
evite carne vermelha, que é
de difícil digestão. Na hora
de comer, procure não as-
sistir à televisão, falar sobre
coisas desagradáveis ou
pensar em problemas que
precisam ser solucionados.

Até o dia 15 de julho, podem ser feitas
as inscrições ao IX Concurso Público
para Juiz Federal Substituto promovido
pelo TRF da 5ª Região.  De acordo com
o Edital nº 2, assinado pelo Presidente
José Baptista de Almeida Filho, a inscri-
ção pela Internet foi prorrogada até as
23h59 do próximo domingo. No entanto,
encerra no dia 16 de julho o prazo para
pagamento do boleto bancário e para o
envio do laudo médico (subitem 3.9.10
do Edital nº1). Os candidatos serão sub-
metidos a uma prova objetiva, duas sub-
jetivas, uma prova oral e a avaliação de
títulos. A primeira prova está marcada

para 5 de
agosto e
as duas
subjetivas
serão rea-
lizadas
nos dias
22 e 23
de setem-
bro. As
três primeiras provas ocorrerão nas capi-
tais dos seis Estados da Região: Recife,
João Pessoa, Natal, Fortaleza, Maceió e
Aracaju.  Já a prova oral e a avaliação de
títulos acontecerão no Recife.

A Subsecretaria de Recursos Extraordinários, Especiais e Ordi-
nários (SREEO) do TRF5 comunica a mudança definitiva para o
4º andar. O diretor Edson Fernandes também informa a finaliza-
ção do mutirão, iniciado no último dia 18, com a finalidade de
corrigir dados omitidos ou equivocados no sistema Esparta. No
início do mutirão, o Setor contava com 7.532 processos e após
o término do trabalho dispõe de 7.025 processos. Deste total,
2.244 são processos com intimação para contra-razões, 658
agravos de instrumento (art. 544. CPC) em tramitação, 1.088

processos sobrestados na Subsecretaria e 555 são processos conclusos para ad-
missibilidade (à exceção dos conclusos para o vice-presidente).

De 23 a 27 de julho, a Ensine
Faculdades promove a X Se-
mana de Atualização Jurídi-
ca. O evento gratuito contará
com a participação de dez
professores e se realizará na
sede da faculdade, em Boa
Viagem. Serão abordadas
disciplinas como Direito Pe-
nal, Civil, Administrativo, Co-
mercial, Constitucional, Tribu-
tário e Previdenciário. Inscri-
ções pelo site
www.ensinenordeste.com.br. In-
formações: (81) 3325-5489.

Para agilizar a prestação de serviços de
manutenção, arquitetura e engenharia em
todos os setores do Tribunal, a
Subsecretaria de Engenharia e Adminis-
tração Predial (SEAP) implantou, recen-
temente, a Central de Solicitação de Ser-
viços. O atendimento é feito pela manhã
(8h às 12h) e à tarde (13h às 17h) e deve
ser solicitado pelo ramal 9090.


