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NAS convoca servidores para realização de exames periódicos 

Sessão pública sorteia recursos contra 
resultado da sentença cível 

“Quem perde mais” 
movimenta o NDRH 

Aniversariantes

de Fevereiro

SEXTA

Maurino Cortez D’Ávis
Subsecretaria de Administração Predial
Cláudio Alves Gomes
Subsecretaria de Controle Interno
José Cosme de Lima
Gab. Des. Fed. Conv. Ivan Lira
Priscilla Figueiredo de Campos
Diretoria Geral
Jacqueline Navarro da Silva
Secretaria Administrativa
Laryssa Mirelly Bezerra da Silva
Subsecretaria de Administração Predial
Edmilson Manoel de Paiva
SOSERVI - Limpeza

Sábado (27/02)

Desembargador Federal 
Paulo Machado Cordeiro 

TRF 5ª Região

Sorária Maria Rodrigues Sotero Caio
Secretaria Administrativa
Jorge Cabral Chaves
Subsecretaria do Plenário

Domingo (28/02)
José Evilmar Cavalcante Furtado
Divisão de Protocolo e Distribuição
Arlene Tavares de Melo Vieira
Subsecretaria de Recursos
José João da Silva
SOSERVI - Limpeza

Comissão do XIII Concurso 
Público para Provimento de 

Cargos de Juiz Federal Substituto 
da 5ª Região realizou, ontem, no 
Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5, sessão pública para 
distribuição dos recursos contra a 
nota da prova escrita P3 (sentença 
cível). Dos 53 candidatos que tive-
ram a prova corrigida nesta etapa, 
30 foram reprovados e 18 recorre-
ram, contudo, nenhum compare-
ceu ao Tribunal. O concurso para 
conseguir uma vaga de juiz federal 
substituto da Justiça Federal na 5ª 
Região (Pernambuco, Paraíba, Rio 
Grande do Norte, Ceará, Alagoas 

e Sergipe) ainda conta com outras 
etapas: correção da prova escri-
ta P4 (sentença penal) para os 23 
aprovados na P3; inscrição defini-

Concurso juiz federal substituto:

tiva; sindicância da vida 
pregressa e investigação 
social; exame de sanida-
de física e mental; exame 
psicotécnico; prova oral; e 
avaliação de títulos. 
Cronograma – A data 
prevista para a divulgação 
do julgamento dos recur-
sos contra o resultado da 
prova P3 (sentença cível) 
é o dia 15 de março. A 
Comissão espera divulgar 

o resultado final desta prova no 
dia 18/03. Já o resultado provisó-
rio da Prova P4 (sentença penal) 
está previsto para o dia 22/03.

O Núcleo de Assistência à Saú-
de (NAS) lembra aos servidores 
a importância da realização dos 
exames periódicos. Com o Re-
cesso Forense, grande parte dos 
aniversariantes de dezembro e 
janeiro deixou de comparecer ao 
NAS. Esses servidores e os que 
aniversariam em fevereiro devem 

se dirigir ao NAS e pegar as pastas 
com as requisições dos exames. 
Aqueles que não puderem compa-
recer, poderão solicitar a entrega 
no seu setor, via telefone, pelos 
ramais 9296 e 9866. O Programa
de Exames Periódicos de Saúde, 
lançado no dia 5 de agosto do 
ano passado, compreende ainda 

avaliação clínica e exames 
complementares, bem como 
testes específicos para grupos 
de riscos, solicitados pelos 
profissionais de saúde, que 
devem ser realizados, pre-
ferencialmente, no mês em 
que o magistrado ou servidor 
fizer aniversário.

Visita - O presidente do TRF5, 
desembargador federal Rogério 
Fialho, fez, ontem, uma visita de 
cortesia ao presidente do Tribu-
nal de Justiça de Pernambuco 
(TJPE), desembargador Leopoldo 
Raposo, que tomou posse recen-
temente como dirigente daquela 
Corte.

Perder peso é a palavra de ordem 
do desafio “Quem perde mais”. A 
iniciativa partiu de um grupo de 
servidoras e estagiárias do Núcleo 
de Desenvolvimento de Recursos 
Humanos (NDRH) do TRF5 e ob-
jetiva incentivar o emagrecimento 
através da alimentação saudável. 
E quem pesar menos na balança 
no próximo dia 21 de março, será 
premiado, em meio a um evento, a 
ser realizado no próprio NDRH.


