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Missa de Sétimo Dia
Será celebrada amanhã (24), às 

19h30, na Capela de Santa Tere-
zinha, na Baixa Verde, bairro do 
Derby, a missa de Sétimo Dia de 

Aida Ferreira Leite, mãe do diretor 
da Subsecretaria de Infraestrutura 

e Administração Predial (SIAP), 
Vladislave Leite.
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Tribunal homologa resultado do Processo Seletivo para Estágio de Nível Superior

Inscrições para o “Show de Talentos” 
terminam amanhã

de Outubro

SEGUNDA

TRF5 recebe alunos de escolas públicas 
do interior de Pernambuco

ma parceria entre o Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região 

– TRF5 e a Assembleia Legislativa 
de Pernambuco (Alepe) vai levar 
mais conhecimento sobre cida-
dania a alunos do Ensino Médio 
de escolas públicas do interior do 
Estado. A “Aula de Cidadania”, pro-
jeto já realizado na Alepe, também 
acontecerá no TRF5. A primeira 
visita com a participação do Tribu-
nal já ocorre na próxima quinta-
-feira (26), às 15h, com a recepção 
de estudantes do município de 
Orobó. O roteiro dos estudantes 
começa pela manhã, na Alepe. À 
tarde, a visitação se inicia no Palá-
cio do Campo das Princesas, sede 

AniversariantesO TRF5 homologou, na última 
quinta-feira, o resultado do 7º 
Processo Seletivo para o Provi-
mento de Vagas do Quadro de 
Estagiários de Nível Superior e 
Formação de Cadastro Reserva 
na Sede do TRF da 5ª Região. As 
vagas foram para os cursos de 

do Governo de Pernambuco; em 
seguida, no TRF5. Os alunos serão 
recebidos na Sala Capibaribe pelo 
presidente, desembargador fede-
ral Manoel Erhardt, que fará uma 
palestra sobre o TRF5 e o Poder 
Judiciário Federal. 

Vera Mª de Brito Silva Cal Muinhos 
Gab. Des. Fed. Rubens Canuto Neto
Ana Regina R. Vasconcelos Dantas
Divisão de Assuntos Correicionais

cial. A previsão é de que os estu-
dantes comecem a ser convocados 
a partir desta semana, de acordo 
com o interesse da Instituição. 
Após a convocação, o candidato 
terá o prazo de dois dias úteis para 
confirmar a aceitação e de três dias 
úteis para assumir a vaga disponí-

Administração, Arquitetura, Biblio-
teconomia, Ciências Contábeis, 
Ciências da Computação ou cursos 
correlatos, Comunicação Social/
Jornalismo, Direito, Engenharia Ci-
vil, Engenharia Elétrica, Estatística, 
Gestão da Informação, Publicidade 
ou Designer Gráfico e Serviço So-

Cidadania - A “Aula de Cidadania” 
é uma atividade que faz parte do 
projeto da Alepe “Conhecendo 
a Assembleia de perto”, em que 
estudantes de escolas públicas de 
Pernambuco recebem informações 
sobre a atividade parlamentar e 
participam de visitas guiadas a 
instituições públicas. As próximas 
visitas ao TRF5 estão agendadas 
para os dias 23 de novembro e 
7 de dezembro, com alunos, res-
pectivamente, dos municípios de 
Cachoeirinha e Nazaré da Mata.
Também participa do projeto o 
Tribunal de Justiça de Pernambu-
co (TJPE), em semana em que os 
estudantes não visitam o TRF5.

Os interes-
sados em 
participar 
do “Show 
de Talen-
tos” têm até 
amanhã (24) 
para reali-
zar a inscrição. O evento ocorrerá 
sábado (28), no Círculo Militar do 
Recife, dentro da programação da 
V Olimpíada da Justiça Federal da 
5ª Região. Idealizado em homena-
gem ao Dia do Servidor (28/10), o 
show contará com apresentações 
musicais e leitura de poesias de 

Visita - O presidente do TRF5, desembargador federal Manoel Erhardt, 
recebeu, na última quinta-feira (19), a visita do integrante da Comissão 
de Anistia do Ministério da Justiça, José Roberto Machado Farias. 

vel. É importante que o estudante 
esteja com todos os dados pes-
soais e acadêmicos atualizados. 
Qualquer alteração deverá ser 
informada através dos telefones 
(81) 3425.9835 / (81) 3425.9803 
/ (81) 3425.9839 ou pelo e-mail 
estagiosupeior@trf5.jus.br.

autoria dos par-
ticipantes. Inte-
ressados devem 
realizar as inscri-
ções por meio 
dos ramais: 9181 

(Lúcia), 9467 (Carol)  
ou 9354 (Sílvio). 


