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TERÇA

O

Aniversariantes

Reunião discutiu melhorias no
gerenciamento de rotinas nas TRs

Candidatos são submetidos à prova oral
Edson Purcino da Luz
Subsecretaria de Apoio Especial
André Remígio Leão
Coordenação dos JEFs
Virgínia Coeli Brito Damasceno
Divisão da 4ª Turma
Gleicy D´Lyzandra Silva do Nascimento
Subsec.de Tecnologia da Informação
Rogério Ferreira da Silva
Jardinagem

Confraternização 

Estagiários de nível 
médio fazem
confraternização

O Tribunal Regional Federal da 5ª Região –TRF5 iniciou, 
ontem, a aplicação da 4ª etapa do XII Concurso Público 
para Juiz Federal Substituto. Durante todo dia, oito dos 23 
candidatos aprovados na inscrição definitiva foram sub-
metidos à prova oral. A realização das provas prossegue 
hoje, na quinta e na sexta-feira. A relação dos candidatos 
aprovados será divulgada, na data provável de 20/12, nos 
endereços eletrônicos www.trf5.jus.br, no link “Concur-
sos/Magistrados” e no www.cespe.unb.br/concursos/tr-
f5juiz2012.

As senhas para confraternização 
do TRF5, que será realizada ama-
nhã (18/11), no Spettus do Derby, 
já podem ser retiradas no Núcleo 
de Cerimonial e Relações Públicas. 
O setor informa que restam pou-
cas senhas à venda.

Ao som do DJ Nando, os estagi-
ários de nível médio participam, 
hoje, a partir das 18h, no Anexo I, 
da confraternização de final de ano. 
A festa, realizada com recursos pró-
prios, é esperada com muita ansie-
dade pelos adolescentes por conta 
da escolha do “Garoto e a Garota 
Aprendiz 2013”.  Além de uma pro-
gramação especial, os estagiários 
vão celebrar mais um Natal rece-
bendo presentes, enviados por seus 
respectivos setores do Tribunal.

Os interessados em 
adotar uma cartinha da 
campanha “Papai Noel 
dos Correios” devem se 
apressar porque o prazo 
para a entrega dos pre-
sentes termina na próxi-
ma quinta-feira (19/11). 
As cartas estão disponíveis na 
intranet do TRF5. Para acessá-
-las, basta clicar no banner 
“Adote uma carta e faça uma 
criança feliz”. Os presentes 
devem ser entregues na Secre-
taria Administrativa.

Papai Noel 
dos Correios

Em virtude da realização do inven-
tário anual do acervo, a Biblioteca 
do TRF5 estará fechada na próxi-
ma quinta-feira (19/12). De acordo 
com a supervisora da Biblioteca, 
Ísis Alvarenga, durante o período 
do recesso forense, de 20/12/2013 
a 6/01/2014, o atendimento será, 
exclusivamente, para o público 
interno. A partir do dia 7 de janei-
ro, a Biblioteca voltará a funcionar 
normalmente, com atendimento 
ao público interno e externo.

Biblioteca suspende 
atendimento

coordenador dos Juizados 
Especiais Federais (JEFs) 

da 5ª Região, desembargador 
federal Lázaro Guimarães, pre-
sidiu, ontem, reunião, por vide-
oconferência, com magistrados 
e diretores integrantes das 
Turmas Recursais (TRs). Entre 
os pontos da pauta, o geren-
ciamento de rotinas nas TRs, 
que faz parte da Meta 6/2013. 
Auxiliado pelo diretor do Núcleo 
de Gestão de Projetos e Proces-
sos, Geraldo Alves, e pela diretora 
do Núcleo da Coordenadoria dos 

JEFs, Vânia Carvalho, o desembar-
gador federal Lázaro Guimarães 
informou os pontos que seriam 
discutidos, entre os quais, a análi-

se das contribuições enviadas 
para a implantação de melho-
rias e de padronização do fluxo 
da rotina “Processar Recursos 
Inominados”, das TRs. Segundo 
Geraldo Alves, a partir de ago-
ra, o plano de ação visando à 
implantação das melhorias será 
validado pelos integrantes das 
Turmas Recursais. Além disso, 
será elaborado um manual de 

procedimentos, que servirá de sub-
sídio durante as correições ordiná-
rias realizadas pela Corregedoria 
Regional.


