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Sessões de julgamento serão transmitidas 
com imagens em alta definição

epois do período de testes, 
está tudo pronto para o início 

das transmissões oficiais das ses-
sões de julgamentos do TRF5, atra-
vés da intranet (www.intranet.trf5.
gov.br). O novo sistema, que possui 
tecnologia digital, entra em funcio-
namento a partir de hoje (11), com 
a transmissão da sessão do Pleno, 
às 14h. São três câmeras e dois 
telões que vão garantir as imagens 
em alta definição da reunião do 
colegiado. Os servidores também 
poderão acompanhar pela intranet 
a solenidade de entrega da Meda-
lha Pontes de Miranda, que será 
realizada a partir das 17h. O projeto 
contemplou também as Salas das 
Turmas, que contam agora com seis 
câmeras e quatro monitores de TV. 
Além disso, as videoconferências, 
utilizadas para a realização das sus-
tentações orais, também ganharam 
em qualidade com a instalação dos 
novos equipamentos. Outra novi-
dade é a implantação do sistema na 
Sala Capibaribe, com três câmeras 
e vídeo wall. “Com a modernização, 
agora será possível transmitir even-
tos que sejam realizados no local”, 

Cerimônia de 
entrega da Medalha 
acontece hoje (11)

destacou o supervisor da Seção de 
Áudio e Vídeo do Núcleo de Ges-
tão Documental, Fernando Cunha, 
que coordenou o trabalho, numa 
ação conjunta com a Subsecretaria 
de Tecnologia da Informação (STI) 
do TRF5. 
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de Lucena Diniz Araújo
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Aniversariantes

Concurso: FCC divulga hoje (11) resultado final
Será divulgado, hoje (11), no 
site da Fundação Carlos Cha-
gas (www.concursosfcc.com.br), 
o  resultado definitivo das provas 
objetivas, discursivas e prova de 
capacidade física do Concurso 
Público para Provimento de Car-

gos na Sede do TRF5 e nas Seções 
Judiciárias da 5ª Região. A divul-
gação está em conformidade com 
o Edital nº 09/2018, publicado, 
ontem (10), no Diário Eletrônico 
da Justiça Federal da 5ª Região. 
A relação conterá três listas: ge-

ral, específica de candidatos com 
deficiência e específica de candi-
datos negros. O edital traz tam-
bém a convocação dos candidatos 
autodeclarados negros para as 
avaliações, que devem ser realiza-
das nos dias 21 e 22 deste mês.

Acesso – Para acompanhar as ses-
sões de julgamento, basta acessar a 
intranet do TRF5 e, no canto direito 
da página, logo abaixo da área de 
Aniversariantes, clicar no banner 
“Transmissão Ao Vivo/ Sessões de 
Julgamento”. 

Passagem de comando - O 
presidente e o vice-presidente 
do TRF5, respectivamente, de-
sembargadores federais Manoel 
Erhardt e Cid Marconi, partici-
param, ontem (10), pela manhã, 
da Solenidade de Passagem de 
Comando da 10ª Brigada de In-
fantaria Motorizada, Brigadeiro 
Francisco Barreto de Menezes. 
Durante a cerimônia, o General 
de Brigada Francisco Humberto 
Montenegro Júnior passou o co-
mando para o também General 
de Brigada Carlos Duarte Pontual 
de Lemos. O evento contou ainda 

Acontece hoje (11), a partir das 
17h, no Salão do Pleno, a ceri-
mônia de entrega da Medalha 
Pontes de Miranda, a mais alta 
condecoração concedida pelo 
Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5. Três personalida-
des jurídicas receberão a home-
nagem: o desembargador federal 
Rogério de Meneses Fialho Mo-
reira, o vice-procurador-geral da 
República, Luciano Mariz Maia, e 
o advogado José Henrique Wan-
derley Filho. Os nomes dos home-
nageados foram aprovados, por 
unanimidade, pelo Pleno do TRF5, 
em dezembro do ano passado. A 
honraria foi criada pela Resolução 
nº 09/90, de 5/12/1990, e, desde 
a sua criação, foram outorgadas 
58 medalhas.

com a presença do Comandante 
Militar do Nordeste, General de 
Exército Artur Costa Moura.


