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Fevereiro

O Tribunal Regional Federal da 5ª
Região (TRF5) informa que o resultado
provisório da segunda prova escrita do X
Concurso Público para Provimento de
Cargos de Juiz Federal Substituto será
divulgado na próxima semana. De
acordo com o comunicado, emitido
ontem pelo Centro de Seleção e de
Promoção de Eventos da Universidade

Concurso para juiz federal da 5ª Região divulga
resultado provisório na próxima semana

O presidente
do TRF5,
desembar-
gador federal
Luiz Alberto
Gurgel de
Faria, presti-
giou, ontem,
a solenidade de entrega da Medalha do
Mérito Urbano Vitalino aos desembar-
gadores Jones Figueirêdo, Eloy
d´Almeida Lins, Fausto Freitas, Milton
José Neves e João Bosco Gouveia de
Melo. A comenda é concedida pelo
Instituto Urbano Vitalino a personalida-
des com relevantes serviços prestados
à causa da Justiça e a cerimônia de
entrega foi realizada no Salão Nobre do
Tribunal de Justiça de Pernambuco.

Solenidade no TJPE

Até a próxima sexta-
feira, as servidoras
do TRF5 Ana Maria
Lucena (Divisão de
Folha de
Pagamento) e
Verônica Souza
(Seção de
Legislação de
Pessoal) participam,
em Brasília, de reuniões referentes à
prova de conceito para aquisição do
novo sistema de gestão de pessoas a
ser utilizado em toda a Justiça Federal.
Esta é uma das etapas da licitação,

Equipes dos TRFs avaliam
sistema de gestão de pessoas

Para animar ainda
mais os foliões
que já estão con-
tando os dias para
a chegada do Car-
naval, a Prefeitura
de Olinda organi-
zou uma semana
pré-carnavalesca
com 26 atrações.

A partir desta sexta-feira, elas irão se
apresentar em palco montado no
Fortim do Queijo. Leci Brandão, Farofa
Carioca, Elza Soares, banda Eddie,
Antônio Nóbrega e Elba Ramalho são
alguns dos artistas que prometem
agitar as noites olindenses. O público
poderá assistir também ao Encontro
dos Bonecos Gigantes de Pernambuco.

Semana pré-carnavalesca

A estagiária Paula Cavalcanti
(Comunicação) solicita doação

de sangue ao Hemope, em
nome de seu parente, Mauricio

Spinelli. Informações: 9019

Doação de sangue

oportunidade em
que os membros da
comissão farão uma
análise da
funcionalidade e dos
requisitos técnicos
do produto.
Profissionais das
áreas de Tecnologia
da Informação e

Recursos Humanos do Conselho da
Justiça Federal (CJF) e dos Tribunais
Regionais Federais (TRFs) participam do
evento, que será finalizado com o
parecer técnico da comissão designada.

de Brasília (CESPE/UnB), a lista com os
nomes dos aprovados nesta etapa do
concurso estará disponível nos endere-
ços eletrônicos www.cespe.unb.br/
concursos/trf5juiz2009 e www.trf5.jus.br,
no link “Concursos – “Magistrados”, na
data provável de 11 de fevereiro de 2009
e posteriormente publicado no Diário da
Justiça da União.

Nesta quinta-feira, não haverá expediente
na Subseção Judiciária de Garanhuns,
devido ao feriado comemorativo pela
elevação do município à categoria de
cidade. O recesso forense está de
acordo com o Artigo 1º da Lei Municipal
nº 2662/93, com alterações da Lei
Municipal nº 3699/2009. Na Subseção de
Garanhuns funciona a 23ª Vara da Justiça
Federal em Pernambuco.

Não haverá expediente na
Subseção de Garanhuns


