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Aniversariantes

QUARTA

Meio Ambiente
A reciclagem de papéis, vidros, 
plásticos e metais reduz a uti-
lização dos aterros sanitários. 

Os maiores beneficiados são o 
meio ambiente e a saúde da 

população.

O

Isabelle Pinho Veloso Maranhão Leal
Divisão da 1ª Turma
Luciana Gonzaga da Silva
SOSERVI
Luciano Rodrigues de Araújo Filho
LANLINK

TRF5 homologa hoje o resultado do 
concurso para analista judiciário

Recursos: estoque de processos para 
digitalização de 2012 será zerado  
até março

SulAmérica no 
exterior

Rogério Fialho faz visita técnica 
aos Estados Unidos

TRF5 publica hoje, no Di-
ário Oficial Eletrônico da 

Justiça Federal da 5ª Região, o 
ato de homologação do resul-
tado final do concurso para os 
cargos de analista judiciário. 
Ontem foi publicado o edital do 
resultado após o recurso, sem a 
listagem de aprovados para ana-
lista. Já para os cargos de téc-
nico judiciário, o TRF5 também 
publicou o edital de divulgação 
do resultado das provas objetivas 
e discursivas - redação, após os 
recursos. As respostas aos recur-
sos interpostos para os cargos de 
analista e técnico estarão dispo-
níveis no site da Fundação Carlos 
Chagas (www.concursosfcc.com.br) 

no período de sete dias, a contar 
da publicação do edital. 
Provas práticas - A próxima eta-
pa para os cargos de técnico ju-
diciário é constituída por provas 
práticas: digitação para o técnico 
judiciário - área administrativa 
e capacidade física para técnico 

judiciário – área administrativa/es-
pecialidade segurança e transpor-
te.  As datas serão informadas por 
meio de um edital de convocação, 
a ser publicado no Diário Oficial 
Eletrônico da Justiça Federal da 
5ª Região – Administrativa (www.
trf5.jus.br) e no site da Fundação 
Carlos Chagas. O local e horários 
das provas serão divulgados atra-
vés de cartão informativo, que 
será encaminhado aos candidatos 
por e-mail no endereço eletrônico 
informado no ato da inscrição. O 
concurso visa a preencher vagas 
na sede do TRF5 e nas seções 
judiciárias dos estados de Pernam-
buco, Ceará, Rio Grande do Norte, 
Paraíba, Alagoas e Sergipe.

A Subsecretaria de Re-
cursos Extraordinários, 
Especiais e Ordinários 
(SREEO) do TRF5 está 
em ritmo acelerado 
para concluir a digi-
talização de todos os 
processos acumulados 
no seu setor de digita-
lização, referentes aos 
meses de outubro a dezembro 
de 2012. A expectativa é de que 
até março deste ano, o trabalho 
seja concluído, zerando o esto-
que de processos que tiveram 
recursos interpostos dos acór-
dãos proferidos pelas quatro 
turmas e pelo Plenário desta 
Corte. De acordo com a diretora 
da SREEO em exercício, Graça 
Braga, desde o dia 02/01/2010, 

o Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) adotou o recurso espe-
cial/agravo digitalizado, o que 
proporcionou a interdição da 
remessa dos processos físicos 
com recurso especial admitido 
e agravos oriundos de recursos 
especiais inadmitidos da SRE-
EO ao STJ, o que fez com que 
houvesse um acúmulo maior de 
processos na Subsecretaria.

O vice-presidente do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região, 
desembargador federal Rogério 
Fialho, viaja aos Estados Unidos, 
durante o período de 13 a 23 

de janeiro, para visita técnica, a 
convite do Centro de Estudos 
Judiciários do Conselho da Jus-
tiça Federal (CJF) e da Embaixa-
da dos Estados Unidos.

A SulAmérica informa aos servi-
dores do TRF5 que são usuários 
do plano de saúde para atentar ao 
prazo de pedidos de credenciais, 
a fim de garantir o benefício nos 
atendimentos de urgência nos 
Estados Unidos. As solicitações 
devem ser feitas com antecedên-
cia mínima de 10 dias antes da 
viagem, devido à parceria com a 
United Health. Segundo a empre-
sa, este tempo mínimo é necessá-
rio para garantir a cobertura dos 
segurados sem complicações.


