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TRF5 nomeia 19 novos servidores 
para a JFRN

Primeira TurmaOlimpíada

Corregedoria-Geral da JF inicia correição no TRF5  

de Novembro20
QUINTA

Aniversariantes

Juiz Federal Marcos Antônio 
Garapa de Carvalho

SJSE

Juiz Federal Marcos Antônio 
Maciel Saraiva 

 SJPE

Valéria Aline Alves de Oliveira
Gab. Des. Federal Lázaro Guimarães
Irestony Ivaldo de A. S. Calheiros
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TRF5 promove edição especial do Criança 
Talento com exposição de pinturas  

entro das comemorações 
dos 25 anos do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Re-

gião – TRF5, será promovida uma 
edição especial do Criança Talen-
to, projeto que visa estimular a 
produção artística dos filhos dos 
servidores e magistrados desta 
Corte. No lugar do livro, o Crian-
ça Talento vai dar espaço para 
a exposição de telas de pintura. 
Poderão participar crianças na 
faixa etária de 5 a 10 anos. 
Inscrição - Os pais interessados 
na participação de seus filhos 

Teve início na manhã de ontem, no 
gabinete da Presidência do Tribu-
nal Regional Federal da 5ª Região 
– TRF5, as atividades de correição 
extraordinária da Corregedoria-
-Geral da Justiça Federal.  A juíza 
auxiliar e a secretária da Correge-
doria do Conselho da Justiça Fe-
deral, respectivamente, Kelly Costa 
e Denise Tângari, juntamente com 
uma equipe de três servidores, 

estão no TRF5 até amanhã (21), 
quando encerram os trabalhos 
de correição nos gabinetes da 
Presidência, Vice-Presidência 
e unidades administrativas. A 
correição faz parte da rotina da 
Corregedoria, que após fazer a 
inspeção nos tribunais regionais 
federais, faz uma avaliação das 
observações pontuadas na última 
inspeção. O TRF5 passou por inspe-

ção durante o período de 18 a 25 
de março deste ano.

O presidente do TRF5, desembar-
gador federal Francisco Wildo, 
assinou a nomeação de 19 no-
vos servidores para as Subseções 
Judiciárias de Assu, Mossoró e Pau 
dos Ferros, na Justiça Federal no 
Rio Grande do Norte (JFRN), apro-
vados no concurso de 2012. As 
nomeações foram possíveis graças 
à autorização para instalação de 
uma vara federal em Ceará-Mirim/
RN, no dia 9/12, em cumprimento 
à Lei n.º 12.011/2009, que dispõe 
sobre a criação de 230 varas fede-
rais em todo o território nacional, 

A Divisão da Primeira Turma in-
forma que hoje não haverá sessão 
de julgamento. A Turma voltará a 
se reunir na próxima quinta-feira, 
dia 27/11.

A gerência do Projeto da IV Olim-
píada da Justiça Federal na 5a 
Região lembra que o resultado da 
olimpíada está disponível, até o 
dia 26/11, no Portal Olímpico. Para 
saber mais, basta clicar no banner 
da Olimpíada na internet/intranet 
do TRF5 e nas intranets dos órgãos 
da 5ª Região, na aba “Resultados”. 
Além do resultado, o Portal reúne 
fotos, informações sobre a com-
petição e vídeo da Olimpíada de 
2011, entre outros.  A IV Olimpíada 
da JF foi realizada nos dias 17,18 e 
19/10, no Círculo Militar de Recife. 

destinadas à interiorização da 
Justiça Federal de primeiro Grau e 
à implantação dos Juizados Espe-
ciais Federais. Do total de nomea-
ções, apenas uma é decorrente da 
vacância de um cargo de analista 
judiciário da Área Judiciária, em 
virtude de pedido de exoneração 
de servidor. A lista com os nomes, 
cargos e respectivas lotações foi 
publicada na edição de ontem do 
Diário Eletrônico da Justiça Federal 
da 5ª Região, que pode ser con-
ferida na página do Tribunal na 
internet: www.trf5.jus.br. 

deverão entregar as telas (no 
máximo cinco) até a próxima 
quarta-feira (26), no Núcleo do 
Cerimonial, localizado no 15º 
andar, onde preencherão um 
formulário. O número de obras 
expostas dependerá da quan-
tidade de cavaletes que serão 
disponibilizados para a mostra. 
A abertura da exposição Crian-
ça Talento será no dia 2 de de-
zembro, a partir das 16h, no hall 
de entrada do edifício-sede do 
TRF5. As telas ficarão expostas 
até o dia 12/12. 


