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Aniversariantes

QUINTA

O

Juiz Federal 
Newton Fladstone 
Barbosa de Moura 

SJRN – Mossoró

Bárbara Sofia Pereira de Melo
Gab. Des. Federal Francisco Wildo
Moacir Mariano da Silva
SOSERVI - Almoxarifado

Dia do Rotaryano

Pleno do TRF5 homologou na 
quarta-feira (15) os nomes dos 
juízes federais Fábio Cordeiro 

de Lima e Ara Carita Muniz da Silva, 
em substituição aos juízes federais 
Rafael Soares de Souza e Daniel-
le Souza de Andrade Cavalcanti. O 

Pleno do TRF5 ratifica nomes de juízes 
que assumem na TR (SE) e JEF (PE)

primeiro assume a vaga de suplente 
da Turma Recursal de Sergipe, em 
decorrência da remoção, a pedido, 
do magistrado que assumiu a titula-
ridade da 7ª Vara (SE), em Estância. 
A segunda assume a vaga de coor-
denadora dos Juizados Especiais em 

O ministro 
João Otávio 
Noronha, 
corregedor-
-geral da 
Justiça Fede-
ral, designou 
os desem-
bargadores 
federais 
Francisco Barros Dias (5ª Região), 
e Luis Carlos Hiroki Muta (3ª 
Região), auxiliados pelos juízes 
federais Márcio Mafra Leal, Jor-
ge Gustavo M. Costa e Hermes 
Gomes Filho (1ª), Cláudia Cristina 
Cristofoni e José Paulo Baltazar 
Júnior (4ª), para integrar a equi-
pe de inspeção dos trabalhos de 
correição do Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região – TRF2. Os 
trabalhos de correição terão iní-
cio no dia 19/03 e prosseguem 
até 28/03, de acordo com a Por-
taria nº CF/POR/2012/00045, de 
08/02/2012. A inspeção será rea-
lizada em secretarias, gabinetes, 
seções, setores e departamentos.

A diretora da Secretaria Adminis-
trativa da Justiça Federal do Rio 
Grande do Norte (JFRN), Maria 
Isabel Gurgel Umbelino, recebeu 
uma homenagem dos que fazem 
aquela Seção Judiciária, por oca-
sião do anúncio de sua aposenta-
doria, na semana passada, depois 
de mais de 40 anos dedicados à 
instituição. O diretor do Foro, juiz 
federal Manuel Maia, lamentou a 
despedida, destacando o empe-
nho da servidora: “Doutora Isabel 
se tornou exemplo de dedicação a 
nossa Seção Judiciária. Quantos de 
nós somos testemunhas de todo 
zelo e competência empreendidos 
por essa servidora?”, declarou.

Barros Dias vai 
acompanhar
correição do TRF2

Despedida na JFRN

O Centro Estratégico de Formação e 
Educação Permanente – CEFOR da 
Escola de Administração Fazendária 
– ESAF está com inscrições aber-
tas para o processo seletivo para 
a concessão da gratificação tem-
porária das unidades dos sistemas 

ESAF abre inscrições para servidores federais

A direção da Quarta Turma in-
forma que no dia 1º de março 
realizará sessão extraordinária 
às 14h, na Sala das Turmas no 2º 
andar, pavimento sul. Ordinaria-
mente, a Quarta Turma, compos-
ta pelos desembargadores fede-
rais Margarida Cantarelli, Edilson 
Nobre e Lázaro Guimarães, se 
reúne às terças-feiras, às 14h.

Quarta Turma

Pernambuco, aberta com o deferi-
mento da licença-gestante à Danielle 
Souza. Os nomes foram propostos 
pelo coordenador dos Juizados Es-
peciais Federais da 5ª Região, de-
sembargador federal Geraldo Apolia-
no, e confirmados à unanimidade.

estruturadores da Administração 
Pública Federal, para ter exercício 
na Subsecretaria de Planejamen-
to, Orçamento e Administração do 
Ministério da Fazenda, em Brasília 
(DF). São 41 vagas para servidores 
públicos ocupantes de cargos efeti-

vos de nível superior ou auxiliar que 
trabalhem na Administração Pública 
Federal e estejam em exercício no 
Distrito Federal. Interessados devem 
se inscrever até o dia 29/02, atra-
vés do site www.esaf.fazenda.gov.br. 
Informações: (61) 3412.6284.


