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O

CJF divulga resultado do Concurso Nacional de Remoção 2014

Heroínas de Tejucupapo

Capacitação para 
estagiários de nível 
superior 

TRF5 inicia recesso forense no dia 
20 de dezembro

Tribunal Regional Fede-
ral da 5ª Região –TRF5 
inicia, no dia 20/12, 

o recesso forense, que se 
estenderá até o dia 6 de 
janeiro de 2015. De acordo 
com a Portaria 01028, de 
19/11/2014, assinada pelo 
presidente do TRF5, de-
sembargador federal Fran-
cisco Wildo, nesse período 
o expediente será das 13h 
às 18h, em regime de plan-
tão, como prevê a Lei nº 5.010/66, 
exceto nos dias 24, 25 e 31 de 
dezembro e 1º de janeiro de 2015, 
quando não haverá expediente. 
Durante o recesso, o atendimento 

na área judiciária (plantão) será 
para apreciar apenas feitos que 
demandem medidas liminares em 
habeas corpus ou para evitar pe-
recimento de direito e/ou dano 

irreparável ou de difícil re-
paração, em qualquer caso, 
distribuídos durante o referi-
do período. A Portaria prevê, 
ainda, que o atendimento 
será realizado pela Divisão 
de Distribuição, no térreo, e 
pela Secretaria Judiciária, no 
8º andar. Durante o recesso, 
não haverá atendimento ao 
público externo na Subse-
cretaria de Precatórios e nem 
plantão na subsecretarias de 

Recursos Especiais, Extraordinários 
e Ordinários (SREEO) e do Plená-
rio, bem como nas Divisões de 
Turmas, na Seção de Taquigrafia e 
na Seção de Jurisprudência.

O resultado final do Concurso 
Nacional de Remoção 2014 e 
Remoção sem permuta 2014 
foi divulgado ontem (27), pelo 
Conselho da Justiça Federal 
(CJF). Ao todo, 154 servidores 
de todo o Brasil conseguiram 

uma nova lotação, mais adequa-
da as suas necessidades atuais, e 
sem prejuízo do serviço público. 
O período de transferência do 
servidor para o Tribunal Federal 
escolhido terá início no dia se-
guinte ao da publicação do ato 

de remoção no Diário Oficial 
da União. As despesas decor-
rentes da mudança para a nova 
sede correrão integralmente 
por conta do servidor. Leia o 
resultado completo no site: 
www.cjf.jus.br

A desembargadora federal convocada Joana Carolina Lins Pereira 
recebeu, ontem (27), a Medalha do Mérito Heroínas de Tejucupapo, 
concedida pela OAB-PE, a mulheres que se destacaram, em 2013, nas 
áreas de ciências jurídicas, medicina, ensino, dentre outras. 

A Seção de Acompanhamento de 
Estágio de Nível Superior, vincula-
da ao Núcleo de Desenvolvimento 
de Recursos Humanos (NDRH), 
informa que os estagiários uni-
versitários aprovados no último 
processo seletivo, e inscritos na 
primeira turma do Programa de 
Ambientação do TRF5, têm até 
amanhã (29/11) para concluir a 
capacitação obrigatória. O curso 
deve ser realizado no ambiente 
online Moodle, disponível na pá-
gina do TRF5, ou por meio do link: 
http://ead.trf5.jus.br/.

Da esquerda para a direita:
Graça Barza, Joana Carolina,  

Pedro Henrique e Adriana Rocha


