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TRF5 homologa resultado final da  
seleção de Estagiários de Nível Superior

V Prêmio SOF de 
Monografias

Juíza Federal  
Amanda Torres de Lucena

SJPE
Marcos Aurélio dos Santos Melo
Subsecretaria de Apoio Especial
Ulisses de Souza Ferraz Filho
Gab. Des. Federal Francisco Cavalcanti
Vanessa Pereira de Figueiredo e Melo
Gab. Des. Federal Luiz Alberto Gurgel
Roberto Cícero da Silva
Subsec de Tecnologia da Informação

Extintores serão 
recarregados

Requisitados têm até o dia 5/05 
para entregar declaração 

Curso de Execução 
fiscal para  
servidores

Presidente do TRF5, de-
sembargador federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima, 

homologou o resultado final do 
4º Processo Seletivo para o provi-
mento de vagas do Quadro de Es-
tagiários de Nível Superior e For-
mação de Cadastro de Reserva na 
sede do TRF5, na Seção Judiciária 
do Estado de Pernambuco e suas 
respectivas Subseções. O resulta-
do foi homologado por meio do 
Ato nº 235, assinado no dia 28/3 e 

publicado na última segunda-feira 
(9/4) no Diário Oficial Eletrônico 
da Justiça Federal na 5ª Região. 
O Setor de Acompanhamento de 
Estágios de Nível Superior informa 
que já iniciou a convocação dos 
estudantes dos cursos de Adminis-
tração, Arquitetura, Bibliotecono-
mia, Ciências Contábeis, Ciência da 
Computação ou cursos correlatos, 
Comunicação Social/Jornalismo, 
Direito, Engenharia Civil, Engenha-
ria Elétrica, Publicidade/Design 

Gráfico, Relações Públicas, Serviço 
Social e Web 
Design. A 
relação com-
pleta pode 
ser conferida 
no Diário 
Oficial Ele-
trônico da 
Justiça Federal 
de 1ª e 2ª Graus da 5ª Re-
gião, disponível no site www.trf5.
jus.br >> serviços públicos.

A Subsecretaria de Apoio Espe-
cial (SAE) informa que, desde 
ontem, os extintores do TRF5 
estão sendo recolhidos para 
recarga. O trabalho está sendo 
realizado em todos os andares 
do edifício, a fim de regularizar 
o estado dos 170 equipamentos 
de proteção. Segundo a SAE, já 
foram recolhidos 58 extintores, 
os quais serão devolvidos em 

A Divisão de Folha de Paga-
mento solicita aos servidores 
requisitados a declaração for-
necida pelo órgão de origem 
que informa o não recebimento 
de auxílio-alimentação, auxílio-
-transporte e/ou auxílio pré-es-
colar. A cópia do contracheque 
ou declaração de remuneração 

uma semana. A recarga será feita 
pela empresa Prev Chamas e o 
prazo para conclusão do serviço 
é de 30 dias.

A Escola de Magistratura Federal 
da 5ª Região (Esmafe5) avisa que o 
curso de “Execução Fiscal – Aspec-
tos Teóricos e Práticos” abriu va-
gas para servidores. As inscrições 
devem ser feitas através do envio 
de e-mail para ndrh-treinamen-
to@trf5.jus.br, até a próxima sexta-
-feira (13), com nome, cargo, lota-
ção e ramal. O curso será realizado 
por meio de videoconferência, no 
2º andar da Esmafe5.

Estão abertas as inscrições de 
trabalhos para o V Prêmio SOF de 
Monografias, realizado pela Secre-
taria de Orçamento Federal (SOF). 
“Qualidade do gasto público” e 
“Novas abordagens do orçamento 
público” são os temas dos traba-
lhos que deverão ser entregues 
até o dia 8 de outubro. O concurso 
tem o propósito de estimular a 
pesquisa que tenha como objeto 
o orçamento público, seus proble-
mas, desafios e perspectivas, reco-
nhecendo trabalhos de qualidade 
e de aplicabilidade na Administra-
ção Pública. O regulamento está 
disponível no portal da SOF:  
www.portalsof.planejamento.gov.br.

discriminando o vencimento no 
órgão de origem também deve 
ser encaminhada à Divisão até 
o dia 5 de maio, evitando que 
os referidos benefícios sejam 
suspensos a partir da folha de 
maio, obedecendo à resolução 
nº 4/2008 do CJF. Mais infor-
mações através do ramal 9784.


