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TERÇA
Layette de Sousa Lima
Gab. Des. Francisco Cavalcanti

Luis Fellipe Pereira dos Santos
Segunda Turma

Viles Clovis de Araújo Júnior
VIP - Segurança

Serão realizadas nos dia 3 e 4
de agosto, as apresentações
da segunda edição do concur-
so “Estudos Estagiários de
Matérias de Interesse da
Justiça Federal”, promovido
pelo gabinete do desembarga-
dor federal Francisco de
Queiroz Cavalcanti. Este ano
foram selecionados nove trabalhos com
o tema “Controle Judicial da
Administração Pública”, produzidos por

Apresentações dos “Estudos Estagiários”

Nesta terça-feira, a Subseção Judiciária
de Campina Grande (10ª Vara Federal da
Paraíba) fará o lançamento do Projeto
Empório Judicial. Trata-se de um
método pioneiro que permitirá a venda
direta de bens penhorados que não
foram arrematados nos leilões judiciais.
O lançamento do projeto será marcado
por um café da manhã, que ocorrerá às
8h30, na sede da Subseção Judiciária,
no bairro da Liberdade.

Empório Judicial é
lançado na Paraíba

Até o dia 25 de agosto estão
abertas as inscrições para o
cargo de juiz substituto do
Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
Estão sendo oferecidas 28 vagas para
atuar na sede do TRF1, em Brasília, e
5% das vagas serão destinadas a
portadores de deficiência física. Os
candidatos devem ser graduados em
Direito, com o mínimo de três anos de
atividade jurídica. O concurso é
organizado pelo Centro de Seleção e de
Promoção de Eventos da Universidade
de Brasília (Cespe/UNB). Inscrições pelo
site www.cespe.unb.br.

TRF1 realiza
inscrição para
concurso de juiz

estagiários do TRF da 5ª
Região e da Seção Judiciária
de Pernambuco (SJPE). As
apresentações públicas dos
trabalhos, contendo as
conclusões dos estudos,
ocorrerão a partir das 14h, na
sede da Escola de Magistratura
Federal da 5ª Região. Os

participantes terão direito a certificados.
Informações com Luciana ou Lídia,
ramal 9605.

Os servidores do TRF5 que ainda não
completaram o esquema de vacinas
contra hepatite A+B combinada, devem
comparecer ao Setor de Enfermagem do
Núcleo de Assistência à Saúde para
receber as doses restantes. Devido à
capacidade reduzida de armazenamento,
o atraso dos mesmos está inviabilizando
a aquisição de outras vacinas. Quem não
tiver interesse em completar o esquema
vacinal deve comunicar ao Setor.
Informações pelos ramais 9296 ou 9297.

Esquema vacinal

O presidente do TRF5, desem-
bargador federal Luiz Alberto
Gurgel de Faria, participa nesta
quarta-feira de uma reunião
com o ministro César Asfor
Rocha, presidente do Superior
Tribunal de Justiça e do
Conselho da Justiça Federal,
para tratar de assuntos relativos
à suspensão de convênios com
instituições financeiras e do
Sistema Processual Único da Justiça
Federal (e-Jud). O juiz federal Marco
Bruno Clementino (coordenador do e-Jud

na 5ª Região) e a diretora da
Subsecretaria de Informática
do TRF5, Fernanda
Montenegro, também estarão
presentes ao encontro, que
ocorrerá às 11h, na
Presidência do STJ, em
Brasília/DF. O sistema e-Jud é
um programa de modernização
do Poder Judiciário, que tem
por objetivo reduzir os prazos

processuais e otimizar a aplicação dos
recursos, além de proporcionar mais
transparência à Justiça Federal.

Presidente Luiz Alberto Gurgel
participa de reunião no STJ

A técnica judiciária Luanda Mara
Godinho de Araújo (16ª Vara–PE)

tem interesse em permutar com
servidor da Seção Judiciária da

Paraíba para atuar em João Pessoa.
Mais informações: (81) 8713.2407,

3722-8102 (trab), 3723-3760 (res) e
luandamara83@hotmail.com.

Permuta

As fotos de eventos do Tribunal po-
dem ser acessadas na Intranet.

Basta digitar www.intranet.trf5.gov.br/
banco_de_imagens, ou clicar em
SERVIÇOS e escolher GALERIA

DE FOTOS DE EVENTOS.

Fotos de eventos

Luiz Alberto
Gurgel


