
Jornal Mural diário produzido pela Divisão de Comunicação Social 
Redação: Christine Matos, Josie Marja, Wolney Mororó, Suzan Vitorino e Tayza Lima 
Jornalista responsável: Isabelle Câmara - DRT/PE 2528 

Dezembro
de6Edição nº 1834

www.trf5.jus.br
comunicacaosocial@trf5.jus.br

Fotos:  Juliana Galvão, Marcos Costa 
e  Paulo de Sá Vieira

Aniversariantes

TERÇA

A

Juíza Federal 
Paula Emília Moura Aragão 

de Souza Brasil
SJCE

Benigna Perpétua de Holanda Palmeira
Gab. Des. Fed. Lázaro Guimarães
Mariana Albuquerque Silveira
Gab. Des. Fed. Paulo Gadelha
João Rodolfo dos Santos Neto
Gab. Des. Fed. José Maria Lucena

Corregedoria Re-
gional da 5ª Região 
concluiu a lista dos 

juízes federais interessa-
dos em serem convocados 
para substituir desembar-
gadores federais, em caso 
de vaga ou afastamento 
por prazo não inferior a 
30 dias. A lista atende ao 
artigo 43 da Emenda Regimen-
tal 04/2011, publicada no Diário 
Oficial da União – Seção 1, do dia 
21/10/2011. A relação, observan-
do a ordem de antiguidade, traz o 

nome de 27 magistra-
dos que preenchem 
os requisitos neces-
sários à convocação.  
De acordo com o 
corregedor-geral da 
5ª Região, desembar-
gador federal Vladimir 
Carvalho, os magis-
trados que compõem 

a referida relação serão comuni-
cados oficialmente. A lista com-
pleta, com as referidas anotações 
de impedimentos, será divulgada 
oportunamente na Internet.

Corregedoria divulga lista 
de substituição no TRF5 O Tribunal Regional Federal da 

5ª Região - TRF5 e o Centro de 
e Seleção e de Promoção de 
Eventos (Cespe) divulgaram, na 
última quinta-feira (1/12), um 
comunicado sobre o resultado 
do XI Concurso Público para Juiz 
Federal Substituto da 5ª Região. 
De acordo com o documento, a 
data provável para divulgação do 

Integrantes da Comissão de Sele-
ção de Estagiários de Nível Supe-
rior reuniram-se, na última quinta-
-feira (1/12) com o diretor-geral 
do TRF5, Marcos Netto, além de 
representantes da empresa Sus-
tente, para tratar do processo se-
letivo de estagiários de 2012. Du-
rante o encontro, ficou definido o 
número de vagas, o calendário e o 
edital que deverá ser publicado no 
final de janeiro de 2012. A última 
seleção foi realizada em 2009 e, 
até o final de novembro deste ano, 
foram chamados 493 estudantes 
de diversos cursos. A Comissão 
é composta pelas servidoras do 
TRF5 Nathiene Alencar (diretora 
do NDRH) e Sônia Maurício (su-
pervisora-assistente do Setor de 
Acompanhamento de Está¬gios 
de Nível Superior), além de Gi-
zelda Rita (diretora do Núcleo 
de Gestão de Pessoas) e Aurizete 
Moura (supervisora do Setor de 
Estágios), ambas da Seção Judiciá-
ria de Pernambuco.

Seleção para 
estagiários de 
nível superior

O natal deste ano será diferen-
te para mais de 50 idosos dos 
abrigos São Vicente de Paulo e 
Fundação Terra, em Arcoverde, 
no sertão pernambucano. Para 
que isso aconteça, os servidores 
da Subseção Judiciária de Ar-
coverde estão desenvolvendo o 
projeto “Natal do bom velhinho”, 
que vai presentear os idosos que 
enviaram cartinhas com pedidos 

Os interessados em 
participar da confra-
ternização do TRF5 
devem ficar aten-
tos para o prazo de 
venda dos ingressos. 
Para os servidores, 
o prazo se encerra 
amanhã, 7/12. Para 
os estagiários, por 
conta do feriado de Nossa Se-
nhora da Conceição (8/12), a 
venda será nos dias 9 e 12. No 
dia 13, será feita a entrega das 
senhas. A festa do TRF5 será 
realizada na quarta-feira, 14/12, 

Vladimir 
Carvalho

de perfumes, sandálias, kits de 
higiene, bermudas, entre outros.  
Os presentes estão sendo dei-
xados numa caixa ao pé de uma 
árvore de 
natal, na 
recepção 
do prédio 
da subse-
ção judici-
ária.

resultado final da primeira prova 
escrita (P2) será 15 de dezembro. 
O XI Concurso Público visa a suprir 
a demanda de 14 novos magistra-
dos nos seis estados que integram 
a 5ª Região. Mais informações no 
portal do TRF5 (www.trf5.jus.br), 
no link “Concursos – Magistrados” 
ou pelo  www.cespe.unb.br/con-
cursos/trf5juiz2011.

Resultado do concurso para juiz 
deverá ser divulgado dia 15/12

a partir das 20h, no Spettus Boa 
Viagem (Av. Domingos Ferreira, 
1500), com animação da Or-
questra Fascinação e do DJ Nan-
do. Informações no Cerimonial, 
ramal 9020.

Confraternização do TRF5

Servidores em Arcoverde adotam idosos


