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Aniversariantes

SEXTA

Permuta

O

Juiz Federal 
Gilton Batista Brito

SJAL

Adna Bandeira Lins
Assessoria Especial da Presidência

Sábado, dia 4

Ministro Marco Aurélio 
Gastaldi Buzzi

STJ

Alexandre Nader de Azevedo
Subsecretaria de Administração Predial
Bruno Magno Herculano Medeiros
Subsecretaria de Recursos

Domingo, dia 5

Ministro Francisco César 
Asfor Rocha

STJ

Geraldo Wellington Moreira Nébias
Tecnologia da Informação

A servidora Nicole Louise Alves de 
Melo, analista judiciária do TRT da 
2ª Região (São Paulo-capital) está 

interessada em permuta ou redistri-
buição para o TRF5 ou SJPE. Contato: 
11-85959773 (TIM) ou pelos e-mails 

nicolealvesmelo@yahoo.com.br, 
nicolealvesmelo@hotmail.com.

Tribunal Regional Federal da 
5ª Região - TRF5 ampliou o 
número de vagas ofereci-

das no 4º Processo Seletivo para 
Estagiários de Nível Superior. A 
errata do Edital foi publicada no 
Diário Oficial Eletrônico da Justiça 
Federal da 5ª Região do dia 1º de 
fevereiro. De acordo com a retifi-
cação, serão acrescentadas mais 
cinco vagas porque também foram 
incluídas colocações para as Sub-
seções Judiciárias de Goiana (Mata 
Sul) e Palmares (Mata Norte). A 
Subseção de Goiana foi benefi-
ciada com três vagas em Direito e 
uma em Administração, enquanto 

TRF5 amplia número de vagas para 
seleção de estagiários

a de Palmares ficou com uma 
em Direito.

Inscrições- As inscrições serão 
realizadas exclusivamente pela 
internet, através dos sites www.
sustente.org.br, www.trf5.jus.br 
e www.jfpe.jus.br, até a próxima 
quinta-feira, dia 9 de fevereiro. Os 
estudantes aprovados no 4º Pro-
cesso Seletivo para provimento de 
vagas do quadro de estagiários 
de nível superior e formação de 
cadastro, se convocados, serão 
engajados no Programa de Estágio 
do TRF5 e da Justiça Federal em 
Pernambuco (JFPE) e suas respec-

tivas subseções, por um período 
inicial de um ano, podendo ser 
prorrogado por igual período. Os 
candidatos do curso de Direito 
realizarão prova com 40 questões 
específicas e uma redação, já os 
demais terão a composição de sua 
prova com 30 questões específi-
cas e mais 10 questões de Língua 
Portuguesa, além da redação.

O presidente do 
TRF5, desem-
bargador federal 
Paulo Roberto 
de Oliveira Lima, 
recebeu ontem 
em seu gabinete 
os desembarga-
dores Jovaldo 

Nunes Gomes e 
Frederico Neves, do 
Tribunal de Justi-
ça de Pernambuco 
(TJPE). Os magis-
trados integrarão a 
nova mesa diretora 
daquela Corte, res-
pectivamente como 

presidente e corregedor-geral 
de Justiça. Os desembargado-
res fizeram questão de entregar 
pessoalmente o convite da sole-
nidade de posse, que ocorrerá no 
próximo dia 9. O desembargador 
Fernando Ferreira, que não pôde 
comparecer à visita, assumirá o 
cargo de vice-presidente do TJPE.

Presidente do TRF5 recebe visita de desembargadores do TJPE

O Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) realizará em abril um novo 
curso para formação de Instrutores 
de Conciliação. E a segunda capaci-
tação traz uma novidade: desta vez, 
não só servidores públicos vincula-
dos aos tribunais poderão partici-
par, mas também voluntários com 
histórico de contribuição ao pro-
grama de conciliação ou mediação 
das cortes estaduais. O curso será 
realizado em Brasília e terá duas 
turmas, sendo a primeira com aulas 
de 9 a 13 de abril e a segunda, de 
16 a 20. As inscrições terminam 
dia 10/02 e os interessados devem 
enviar e-mail com currículo para o 
e-mail: conciliar@cnj.jus.br.

Inscrições para o 
Curso de Conciliação 
terminam dia 10

A Subseção Judiciária de Itabaia-
na, em Sergipe, está utilizando, 
desde a última quarta-feira, o 
Diário Oficial Eletrônico (DOE) 
como meio de publicação dos 
atos judiciais e administrativos. 

O novo sistema vai substituir a 
versão impressa das publicações 
oficiais e será veiculado no portal 
do TRF5, com o objetivo de ga-
rantir mais celeridade à tramita-
ção processual.

Subseção de Itabaiana institui o DOE


