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Aniversariantes
Juiz Federal
Agapito Machado
SJCE

Juiz Federal Gustavo de
Mendonça Gomes

SJAL

Joana D’arc Sampaio Barros
Pagamento de Pessoal

João Dantas Saldanha
Núcleo da Corregedoria Geral

Rita de Cássia R. Salviano de Macedo
Coordenadoria dos Juizados Federais

Violeta Soriano da Costa e Silva
Subsecretaria de Recursos

Quinta-feira, 24 de junho
Maria Alice Pinto Giordano
Gab. Des. Vladimir Carvalho

Joana Telma dos Santos Nascimento
Gab. Des. Lázaro Guimarães

Jonatas Leão Vieira de Albuquerque
Secretaria Judiciária

Elisabeth Monteiro Lobo
Gab. Des. José Baptista de A. Filho

Maria de Lourdes de S. Barros
Soservi/Copa

O presidente do Tribunal Regional
Federal da 5ª Região, desembargador
federal Luiz Alberto Gurgel de Faria,
nomeou 89 novos servidores para
compor o quadro de pessoal permanente
da Justiça Federal no Ceará, nos cargos
efetivos de técnico judiciário e analista
judiciário nas áreas judiciária e
administrativa. Há ainda vagas de
analista judiciário – área judiciária,
especialidade execução de mandados e
técnico judiciário – área administrativa,
especialidade segurança e transporte. O
ato de nomeação foi assinado sexta-feira
(18/06) e publicado segunda-feira(21/06),

Nomeados 89 novos servidores
para a Justiça Federal no Ceará

no Diário Oficial da União. A convocação
segue a ordem de classificação dos
candidatos aprovados em concurso
público realizado pelo TRF5, através da
Fundação Carlos Chagas, no ano de
2008. Os novos servidores preencherão
as vagas criadas com a instalação de
novas varas da Seção Judiciária do
Ceará inauguradas em abril deste ano,
nos municípios de Crateús, Quixadá,
Tauá e Iguatu. Com lotações também em
Juazeiro do Norte e Sobral. A solenidade
de posse coletiva será realizada no dia
05 de julho de 2010, no auditório da
Justiça Federal, no Ceará.

A Defensoria Pública da União em
Alagoas abriu as inscrições para o
processo seletivo oferecido aos estudan-
tes de Direito. Estão sendo oferecidas
quatro vagas para o turno da manhã. No
ato da inscrição, que deve ser efetuado na
sede da Defensoria (Av. Durval de Goés
Monteiro, 6001, Tabuleiro do Martins –
Macéio/AL) até às 16h do dia 02 de julho.
O candidato deverá levar duas latas de
leite em pó, que serão doadas a uma
instituição de caridade. As provas (objetiva
e dissertativa) serão realizadas em etapa
única, no dia 09 de julho, das 13h30 às
17h, no Complexo Jurídico Damásio Jesus.

A Subsecretaria de Material de Patrimô-
nio avisa que, devido ao feriado de São
João, a entrega dos materiais solicitados,
nesta semana, ao almoxarifado pelos
setores do Tribunal vai acontecer na
próxima segunda-feira (28). O dia da
entrega ordinária do material é a quinta-
feira, mas como não haverá expediente
amanhã, os pedidos serão entregues no
início da semana que vem. Outras
informações: 9869 / 9872 (Almoxarifado).

Entrega de materiais
será na segunda-feira

Estágio em Direito na
Defensoria Pública
da União em Alagoas

O Tribunal terá um ponto de coleta
de doações às vítimas da chuva
que atingiu fortemente as cidades
de Barreiros e Palmares, Mata Sul
de Pernambuco. Você pode
contribuir trazendo água mineral,
alimentos não perecíveis, material
de limpeza, produtos de higiene
pessoal, colchões, sapatos infantis,

roupas e lençóis. Cada Diretoria
ficará responsável por recolher os
donativos em suas salas. Também
haverá uma caixa coletora no hall de
entrada do edifício-sede do TRF.
Vale lembrar que o Governo do
Estado também está disponibilizando
outros pontos de arrecadação. Os
donativos podem ser entregues no

Ponto de coleta para vítimas da chuva
Quartel do
Derby, das 9h
às 17h, ou no
Corpo de
Bombeiros
(Av. João de
Barros –
próximo à
Unicap).

Dia do Lavrador


