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Concurso para Juiz Federal Substituto
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QUINTA

Tribunal reajusta valores das bolsas dos estagiários 
de níveis superior e médio

Avisos das Primeira 
e Terceira turmas

NAS troca bijuterias 
quebradas por
protetor solar

Esmafe/RN: Novos 
coordenadores do 
Quinta Jurídica

TRF5 está em fase de prepara-
ção e organização de normas 

e procedimentos para a realização 
do XIII Concurso Público para Juiz 
Federal Substituto da 5ª Região. 
Para iniciar o certame, o presidente 
do TRF5, desembargador federal 
Francisco Wildo, assinou, no dia 
27/02, o Ato nº 113, constituindo 
Comissão Examinadora do Con-
curso. A Comissão é presidida pelo 
desembargador federal Marcelo 
Navarro e tem como membros 
titulares o desembargador federal 
Fernando Braga Damasceno e o 
juiz federal Sérgio Murilo Wander-

ley Queiroga. Para 
a suplência foram 
designados os de-
sembargadores fede-
rais Rogério Fialho e 
Francisco Barros Dias, 
além do juiz federal 
Frederico Wildson da 
Silva Dantas. De acor-
do com o Ato, a Co-
missão se encarregará 
de adotar as provi-
dências pertinentes a 
obter a indicação, pela Universida-
de Federal de Pernambuco (UFPE) 
e pela Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB), dos respectivos mem-
bros para atuarem na mencionada 
Comissão.

A partir do dia 1º deste mês, os 
valores da bolsa e do auxílio-
-transporte dos estagiários de 
nível superior e de nível médio 
serão reajustados. Os reajustes 
foram estabelecidos através dos 
Atos nº 0010 e 00110/2014, as-
sinado, no dia 25/02, pelo pre-

sidente do TRF5, desembargador 
federal Francisco Wildo. De acordo 
com os Atos, o tribunal possui 
dotação orçamentária para arcar 
com o aumento da despesa decor-
rente da atualização dos referidos 
valores, de acordo com o informa-
do nos autos do Processo Admi-

nistrativo nº 515/2014. Com os 
reajustes, a bolsa do estágio de 
nível superior será de R$ 845,00 
e a de nível médio, R$ 620,00. 
Quanto ao valor do auxílio-
-transporte, fica estabelecido 
em R$ 7,00 por dia efetivamente 
trabalhado.

As Divisões da Primeira e da Ter-
ceira turmas lembram que, hoje 
(6), não haverá sessão ordinária de 
julgamento. As Turmas voltam a se 
reunir na próxima quinta-feira, dia 
13 de março. 

A partir deste ano, o projeto Quin-
ta Jurídica, desenvolvido pela Es-
mafe/RN, será realizado de forma 
itinerante nas cidades-sede das 
subseções judiciárias da Justiça 
Federal no Rio Grande do Norte 
(JFRN). Em Natal, o Quinta Jurídica 
continuará sendo realizado, men-
salmente, no auditório da JFRN e 
passará a ser coordenado pelo juiz 
federal Renato Borelli. Já o projeto 
itinerante, ficará sob a coordena-
ção científica do juiz federal Halli-
son Bezerra.

O Núcleo de Assistência à Saúde 
(NAS) está recebendo doações de 
material descartado, a exemplo 
de bijuterias e relógios quebra-
dos, fivelas de cintos, entre outros. 
De acordo com o NAS, os objetos 
serão enviados para as crianças da 
enfermaria de oncologia do Hos-
pital Osvaldo Cruz. Além de fazer 
uma boa ação, as pessoas que doa-
rem vão receber um protetor solar.


