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N
Aniversário

São João

Concurso magistratura: 16 candidatos foram aprovados 
e farão prova oral em julho

de Junho

QUARTA

Expediente do TRF5 será 
reduzido no dia 23

Aniversariantes
Creuza Maria Gomes de Aragão
Gab. Des. Federal Conv. Ivan Lira

Gabriel Augusto Martins Rabelo
Gab. Des. Federal Conv. Ivan Lira

Erickon Ferreira Mendes
Gab. Des. Federal Lázaro Guimarães

Mariza de Souza Amaral
Divisão de Protocolo

Almira Maria Viana
Soservi – Limpeza

Walfrido Alexandre P. do Rego
Servis Segurança - Vigilância

esta quinta (23), véspera do dia de São João, o expediente 
do Tribunal Regional Federal da 5ª Região – TRF5 será das 

8h às 12h. O horário reduzido foi estabelecido por meio do Ato 
227, publicado no dia 31 de maio, no Diário Eletrônico da Justiça 
Federal da 5ª Região, e assinado pelo presidente do TRF5, de-
sembargador federal Rogério Fialho, que levou em consideração 
a importância cultural dos festejos juninos na Região Nordeste. 
Por este motivo, os prazos processuais no Tribunal ficam prorro-
gados para 27 de junho, conforme previsão do § 1º, do art. 224 do 
Código de Processo Civil, tendo em vista também o fato de que no 
dia 24 (sexta-feira) não haverá expediente. O calendário de feriados 
está disponível, para consulta, no site do TRF5, no link “Feriados”.
Turmas - As sessões de julgamento da Primeira e da Terceira Turmas, 
que ocorreriam também no dia 23, não serão realizadas.  Os próximos 
julgamentos ocorrerão no dia 30 de junho. 

O Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 divulgou, na 
edição de segunda-feira (20) 
do Diário Eletrônico da Justiça 
Federal na 5ª Região, a relação 
dos 16 candidatos  aprovados 
na etapa de inscrição definitiva 
do XIII Concurso Público para 
Provimento de Cargos de Juiz 

Federal Substituto da 5ª Região. 
Eles estão sendo convocados para 
a prova oral, de caráter elimina-
tório, que será realizada nos dias 
18 e 19 de julho, pela manhã (a 
partir das 8h) e à tarde (a partir 
das 14h), no auditório da Escola 
de Magistratura Federal – Esmafe. 
A sessão será aberta ao público.  A 

relação dos candidatos aprovados 
na prova oral será publicada na 
data provável de 20 de julho, no 
Diário Oficial Eletrônico da Justiça 
Federal da 5ª Região e divulgada 
na internet, nos endereços eletrô-
nicos do Cespe e no link “Concur-
sos – “Magistrados” da página do 
TRF5: www.trf5.jus.br.

Cidadão Honorário de Alagoas - O 
desembargador federal Paulo Ma-
chado Cordeiro recebeu, na última 
segunda (20), o título de Cidadão 
Honorário do Estado de Alagoas, 
conferido pela Assembleia Legisla-
tiva daquele estado. A homenagem 
é concedida a personalidades que 
prestaram relevantes serviços e foi de 
iniciativa do deputado Ronaldo Me-
deiros, aprovado, por unanimidade, 
pelos deputados estaduais.

O vice-presidente do TRF5, desem-
bargador federal Roberto Macha-
do, recebeu, ontem, o carinho dos 

servidores vinculados ao 
seu gabinete, em come-
moração ao seu aniversá-
rio. Estiveram presentes os 
desembargadores federais 
Fernando Braga (correge-
dor regional do TRF5) e Élio 
Siqueira, e os juízes federais 
auxiliares da corregedoria 

e vice-presidência, respectivamen-
te, Bruno Teixeira de Paiva e Jorge 
Girão Barreto.

Na tarde de ontem, dois setores 
fizeram um lanche de confrater-
nização junina: a Subsecretaria de 
Orçamento e Finanças e a Divisão 
de Comunicação Social. Não falta-
ram as tradicionais comidas típicas, 
nem a alegria de uma das datas 
mais festejadas do calendário nor-
destino: o São João.

São João 
da SOF


