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Aniversariantes

SEXTA

M

Juiz Federal César Arthur 
Cavalcanti de Carvalho

SJPE

Juíza Federal Ivana Mafra 
Marinho

SJAL

Simone Casimiro Meira de Vasconcelos
Gab. Des. Fed. Lázaro Guimarães
Edilene Barbosa de Souza
Secretaria Judiciária
Gilson Coelho de Andrade
Divisão da 1ª Turma
Petruska do Rego Barros Távora
Gab. Des. Fed. Francisco Cavalcanti
Aurélio Barbosa da Silva Júnior
Informática

Sábado, dia 17
Edson Purcino da Luz
Subsecretaria de Apoio Especial
André Remígio Leão
Coordenação dos JEFs
Virgínia Coeli Brito Damasceno
Gab. Des. Paulo Roberto de  Oliveira Lima
Gleicy D´Lyzandra Silva do Nascimento
Tecnologia da Informação
Rogério Ferreira da Silva
INFORTEC

Domingo, dia 18

Juíza Federal 
Niliane Meira Lima

SJPB

Helena Célia Braga Moura
Tecnologia da Informação

Dia do Teatro Amador

agistrados, servidores e esta-
giários do TRF5 celebraram 
mais um Natal com a festa 

de confraternização, realizada na 
última quarta-feira (14), no Spettus 
Boa Viagem. Buffet de qualidade, 
bebidas e muita animação deram o 
tom do evento, que foi embalado 
ao som da Orquestra Fascinação 
e do DJ Nando. “A energia de ale-
gria e confraternização está muito 
presente, todos estão elogiando. O 

Clima de animação marcou a festa do TRF5

O Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região - TRF5 e o Centro de Se-
leção e de Promoção de Eventos 
(Cespe) divulgaram, na manhã de 
ontem, nos portais das respecti-
vas instituições, o resultado final 
da primeira prova escrita do XI 
Concurso Público para juiz federal 
substituto da 5ª Região. O mesmo 
resultado estará sendo publicado 
na edição de hoje do Diário Oficial 
da União (DOU). Nessa etapa, res-
taram aprovados 43 candidatos.

A Turma Regional de Unifor-
mização (TRU) de Jurispru-
dência dos Juizados Especiais 
Federais da 5ª Região (JEFs), 
coordenada pelo desembar-
gador federal Geraldo Apoliano, realizou, na última terça-feira, a 8ª 
sessão de julgamento, onde foram apreciados 13 processos. A reu-
nião foi realizada na Sala de Reuniões (15º andar), nas modalidades 
presencial e por videoconferência.

Resultado de prova 
escrita do concurso 
para juízes federais

TRU julga 
13 processos

O presidente do TRF5, desem-
bargador federal Paulo Roberto 
de Oliveira Lima, recebeu alta 
na manhã de ontem do Hospi-
tal Memorial Arthur Ramos, em 
Maceió (AL). O presidente foi 
submetido a uma cirurgia de 
emergência de apendicite, na 
semana passada, e passa bem.

evento está bem orga-
nizado, bons serviços, 
buffet permanente... É 
uma grande satisfação 
partilhar desse mo-
mento de celebração”, 
avaliou Marcos Netto, 
diretor-geral do TRF5. 
Os servidores também 
foram contemplados 
com sorteios de diver-
sos brindes.

Os estagiários de nível médio do 
TRF5 participam hoje, a partir das 
18h, no palhoção do Anexo I, da 
festa de confraternização de Natal. 
Realizada com recursos dos próprios 
adolescentes, o evento conta com 
apresentação de talentos musicais, 
sorteios de brindes e eleição do 
Garoto e da Garota Aprendiz 2011. 
Os estagiários ainda receberão pre-
sentes natalinos, enviados por seus 
respectivos setores no Tribunal.

Menor Aprendiz

Até hoje (16), os magistrados podem enviar sugestões de temas para os cursos que serão realizados pela 
Escola de Magistratura Federal (Esmafe) em 2012. A Esmafe estará recebendo as sugestões através do e-mail 
esmafe@trf5.jus.br. A Escola também está aceitando propostas sobre a programação geral.

Esmafe aceita sugestões de temas para cursos até hoje

Presidente recebe 
alta hospitalar e 
passa bem


