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Mulher, mostre sua cara!

Deficiente visual 
é aprovado para 
conciliador da 
JFRN

Estágio de nível 
superior 
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de Março

QUINTA

Adicional de 
Qualificação 

Giovanni Gomes Teixeira
Subsecretaria de Apoio Especial
Maria de Fátima Muniz Ramos
Gab. Des. Federal Convocado Ivan Lira

Pleno aprova vitaliciamento de juízes
Pleno do 
Tribunal Re-

gional Federal da 
5ª Região – TRF5 
aprovou, ontem, 
por unanimidade, 
o vitaliciamento de 
14 juízes federais, 
sendo 10 deles 
substitutos. A re-
lação é composta, 
por ordem de antiguidade, pelos 
seguintes magistrados: Isabelle 
Marne Cavalcanti de Oliveira Lima 
(SJAL), André Luiz Cavalcanti Sil-
veira (SJCE), Felipe Mota Pimentel 
de Oliveira (SJPE), Rodrigo Maia da 
Fonte (SJPB), Liz Corrêa de Aze-
vedo (SJPE), Ciro Benigno Porto 

(SJCE), Gustavo Henrique Teixeira 
de Oliveira (SJRN), Isaac Batista de 
Carvalho Neto (SJPE), Heloísa Silva 
de Melo (SJPE), Rafael Chalegre do 
Rêgo Barros (SJPB), Moniky Maya-
ra Costa Fonseca (SJRN), Carlos 
Vinícius Calheiros Nobre (SJAL) e 
Marco Antônio Mendes de Araú-

Começa hoje a campanha de 
compartilhamento nas redes 
sociais do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região (Facebook 
e Instagram), em alusão ao Dia 
Internacional da Mulher, celebra-
do em 8 de março. Para partici-
par, é só postar uma foto com a 
hashtag #MulheresTRF5. Pode 

ser uma “selfie”, uma foto no tra-
balho, um clique com os filhos ou 
de qualquer momento que repre-
sente, para você, o que é ser Mu-
lher. Os homens também podem 
(e devem) participar, postando 
fotos das mulheres que desejam 
homenagear neste dia. A campa-
nha vai até o fim de março. Para 

conferir as fotos compartilha-
das, você deve pesquisar #Mu-
lheresTRF5. Aproveite e siga o 
perfil do TRF5 no Instagram (@
TRF5regiao) e no Facebook (fa-
cebook.com/trf5a). Lembrando 
que apenas os usuários com o 
perfil público poderão ser vistos 
por todos. Participe!

jo Filho (SJPE). 
Vitaliciamen-
to - De acordo 
com a Resolução 
nº 25 do TRF5, 
de 25/05/2005, 
o estágio pro-
batório para fins 
de vitaliciamento 
dos juízes federais 
e juízes federais 

substitutos é realizado no prazo 
de dois anos, a partir do início 
do exercício, e tem por objetivo 
avaliar a capacidade, adaptação 
funcional, probidade, presteza, 
segurança, produtividade na pres-
tação jurisdicional, assim como a 
assiduidade e pontualidade. A Seção de Estágio de Nível Su-

perior lembra que o relatório de 
frequência dos estagiários refe-
rente ao mês de fevereiro deve ser 
enviado até sexta-feira (4/03). O 
setor reforça, também, a impor-
tância da entrega do comprovante 
de matrícula 2016.1, para os es-
tudantes que já estejam matricu-
lados, no caso das universidades 
particulares. A não entrega do 
comprovante de matrícula pode 
acarretar a suspensão do paga-
mento da bolsa.

O Núcleo de Desenvolvimento 
de Recursos Humanos (NDRH) 
solicita que os servidores enca-
minhem, exclusivamente pelo 
Fluxus, e acompanhado de re-
querimento específico, os certifi-
cados de Ações de Treinamento 
(cursos de curta duração) a serem 
averbados para fins de Adicional 
de Qualificação (AQ).  O NDRH 
lembra que o Adicional de Quali-
ficação por Ações de Treinamento 
tem regulamentação específica, 
disponível na página do NDRH na 
Intranet. Mais informações com 
Lenira (ramal 9802).

Christian Emanuel Oliveira de 
Vasconcelos, 24, foi aprovado, 
nesta semana, como concilia-
dor da Justiça Federal no Rio 
Grande do Norte (JFRN). Gra-
duado em direito, o jovem é 
cego e se movimenta com difi-
culdade, devido às sequelas da 
paralisia cerebral. A experiência 
conta como título para concur-
sos públicos e o período em 
que permanecer como conci-
liador, que pode ser de até dois 
anos, será contabilizado como 
experiência de prática jurídi-
ca. Antes de começar a atuar, 
Christian, assim como os de-
mais selecionados  no proces-
so, fará o Curso de Formação 
de Conciliadores, que começa 
no dia 30/03. (Com informações 
da Ascom/JFRN)


