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Roberta Mariz e 
Thais Câmara  

Doação de sangue
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O Servidores
participam da
HDI Expogov 

II Conferência Nacional de Mediação e Conciliação

TRF5 no Outubro Rosa
de Outubro

QUARTA

Concurso Nacional de Remoção 2016: 
prazo se encerra domingo

Aniversariantes

A servidora Tarcila Lima, da Direto-
ria Geral, pede doações de sangue 

do tipo AB+ para o senhor José 
Roberto de Barros Cavalcanti, que 

está na Unidade de Tratamento 
Intensivo Coronariana do Hospital 

Esperança. Os doadores não po-
dem ter ingerido bebida alcoólica 

nas últimas 12 horas nem ter feito 
tatuagem no último ano. Os inte-

ressados devem se dirigir ao Banco 
de Sangue Hemato, na Avenida 

Lins Petit, 264, no bairro da Ilha do 
Leite, de segunda a sábado, das 7h 

às 18h. Mais informações através 
do telefone (81) 3972-4050.

Lindinalva Antônia Nascimento de Melo
Subsecretaria de Recursos
Edênio de Andrade Catunda 
Secretaria Administrativa
Cláudia Virginia de Aguiar Silvestre 
Subsecretaria de Pessoal

s servidores da Justiça 
Federal interessados em 

mudar para outra unidade em 
outra região devem ficar aten-
tos. O Conselho da Justiça Fede-
ral (CJF) tornou público o Edital 
nº CJF-EDT-2016-00003, para o 
Concurso Nacional de Remoção 
2016, cujo prazo de inscrição se 
encerra neste domingo (9/10). 
De acordo com o CJF, na seleção 
deste ano, o servidor removido 
em concursos anteriores deve 
concorrer à vaga obrigatoria-
mente no órgão em exercício, 
ou seja, se ele tiver sido removido 
do TRF2 para o TRF5, ele se inscre-

ve pelo TRF5. O servidor removido 
pelo Concurso Nacional de Remo-
ção de 2016 só poderá participar 

de nova remoção a partir de um 
próximo concurso de remoção em 
2019. A inscrição para a remoção 
sem permuta será feita no sistema 
SINAR e será disponibilizada, no 
momento da escolha das opções 
normais, ao candidato que estiver 
em cidade com superávit. 
Inscrição - No caso do servidor do 
TRF5, o requerimento de inscrição 
no Concurso Nacional de Remo-
ção 2016 deve ser enviado para o 
e-mail pessoal.provimentoevacan-
cia@trf5.jus.br, que pode ser encon-
trado no site do CJF (www.cjf.jus.br). 
Mais informações na Subsecretaria 
de Pessoal do TRF5, ramal 9330.  

O Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) e o Tribunal Superior do 
Trabalho (TST) promovem, nes-
ta quarta (5/10) e quinta-feira 
(6/10), a II Conferência Nacional 
de Mediação e Conciliação. O 
evento será realizado no TST e 
contará com a participação de 
488 inscritos. A Conferência tem 

como objetivo disseminar práticas 
inovadoras e criativas, que con-
tribuam de maneira efetiva para 
a pacificação de conflitos. Entre 
os palestrantes, os ministros Dias 
Toffoli, do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF); Marco Buzzi, do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ); e Maria 
de Assis Calsing (TST), além do 

conselheiro e coordenador do Comi-
tê Gestor do Movimento pela Conci-
liação do CNJ, Emmanoel Campelo. 
Composta por palestras e painéis de 
capacitação, a programação terá a 
conferência magna a cargo do mi-
nistro do Supremo Tribunal Federal 
(STF) e presidente do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE), Gilmar Mendes.

Os servidores Johnmary Araújo, 
João Carlos Cabral e Silva, Argis-
sa Pereira e Débora Ambrósio, da 
Subsecretaria de Tecnologia da 
Informação do TRF5, vão participar, 
hoje (5), em Brasília, da HDI Expo-
gov. O evento aborda as práticas 
de gestão de Tecnologia da Infor-
mação (TI), levando em considera-
ção as exigências de se lidar com o 
dinheiro público.

Sintonizado com a 
campanha mundial 
Outubro Rosa, que 
tem por objetivo 
incentivar o auto-
exame e o diag-
nóstico precoce do 
câncer de mama, o 
Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região 
– TRF5 coloriu de rosa o perfil de 
suas redes sociais. O TRF Hoje 
também ganhou um laço rosa, 
símbolo mundial da luta contra a 

doença. Vale lembrar 
que, além da realiza-
ção dos exames pre-
ventivos periódicos, 
manter uma alimen-
tação saudável, pra-
ticar atividade física, 
controlar o peso cor-
poral e não consumir 
bebidas alcoólicas e 

cigarro são hábitos que diminuem 
o risco de incidência deste tipo de 
câncer. A dica vale para homens e 
mulheres.


