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Aniversariantes

Os elevadores 1 e 2
(lado esquerdo de
quem entra) estão
atendendo do 7º ao
16º andar.

Conheça o funcionamento dos elevadores
Atendimento seletivo

Por sua vez, os de
números 4, 5 e 6 (lado
direito de quem entra)
estão funcionando do
1º ao 8º andar.

Não há modificações no funcionamento do elevador
de nº 3 (prioritário para o setor de serviços).

7º e 8º andares
Quem estiver nos andares
superiores, por exemplo, o 16º
andar e precisar ir ao Pleno (1º
andar) terá que descer no 7º ou no
8º andar e pegar os elevadores do
lado direito. Já quem estiver no 4º
andar e precisar ir ao 15º andar,
por exemplo, também terá que descer no 7º ou no
8º andar e pegar os elevadores do lado  esquerdo.
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O servidor João Carlos
Cabral e Silva, da
Secretaria Judiciária,
ajudou a instalar o
Comitê Socioambien-
tal do TRF5, ideali-
zado durante a gestão do desembar-
gador federal Francisco Cavalcanti, em
2005. Entre as ações pensadas pelo
Comitê, estavam palestras educativas
sobre coleta seletiva para os terceiriza-
dos da limpeza, o início da parceria com
a ONG Moradia e Cidadania, a troca de
torneiras manuais por torneiras de
pressão nos banheiros da instituição e a
distribuição de sementes de árvores aos
servidores. Todas essas iniciativas foram
fundamentais para despertar a
consciência ambiental de todos que
fazem este Tribunal. Atualmente, João
Carlos continua colocando em prática
ações simples, mas que ajudam a
preservar a natureza. Em casa, por
exemplo, pratica a coleta seletiva. Já no
ambiente de
trabalho, não usa
descartáveis.

De 15 a 30 de junho, das 12h às 18h,
estarão abertas as inscrições para a sele-
ção de Conciliadores para a 21ª Vara da
Justiça Federal do Ceará. O cadastro
deve ser efetuado na sede da Instituição
(Av. Washington Soares, 1321, Bloco Z,
Campus Unifor, bairro Edson Queiroz -
Fortaleza). De acordo com o edital, estão
sendo oferecidas seis vagas, sendo uma
para a convocação imediata e as demais
para a formação de cadastro de reserva.
Estão aptos à inscrição os brasileiros

Começa dia 15 seleção de
conciliadores da 21ª Vara da JFCE

natos ou naturalizados, preferencialmente
bacharéis em Direito, inscritos ou não na
OAB, com idade mínima de 21 anos. Em
caso da não aprovação de bacharéis, se-
rão aproveitados os estudantes de Direito.
O exercício de Conciliador, que tem dura-
ção de dois anos, é gratuito, podendo con-
tar com pontos para os concursos públicos
promovidos pelo TRF5. O processo de
seleção, que será realizado através da
análise curricular e entrevista, acontecerá
no dia 05 de julho, às 14h, em Fortaleza.

A Justiça Federal do Rio Grande
do Norte (JFRN) ganhará, em
julho, uma nova Vara. A 10ª Vara
Federal será instalada na cidade
de Mossoró. O desembargador federal e
presidente do TRF5, Luiz Alberto Gurgel
de Faria, e o diretor do Foro da Seção
Judiciária do Rio Grande do Norte, juiz
federal Ivan Lira de Carvalho, estarão
presentes na inauguração. A solenidade
acontecerá no dia 1º de julho, às 17h, na
sede da Subseção da JFRN, na cidade
de Natal.

JFRN ganhará
nova Vara

Dia da Língua
Portuguesa


