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TRF5 entrega Medalha Pontes de Miranda 
agistrados, entre os 
quais o presidente 

do Tribunal Regional Fe-
deral da 2ª Região (TRF2), 
desembargador federal 
André Fontes, membros do 
Ministério Público, auto-
ridades militares e civis, 
entre os quais o gover-
nador do estado de Per-
nambuco, Paulo Câmara, 
além de representantes da 
área jurídica, familiares dos 
homenageados e servido-
res, prestigiaram, ontem 
(11), a solenidade de entrega da 
Medalha Pontes de Miranda, no 
auditório do Pleno do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região – 
TRF5. A honraria foi concedida ao 
desembargador federal Rogério 
de Meneses Fialho Moreira, ao 

subprocurador-geral da República, 
Luciano Mariz Maia, e ao advo-
gado José Henrique Wanderley 
Filho. Após a execução do Hino 
Nacional pela Banda do Comando 
Militar do Nordeste, o presidente 
do TRF5, desembargador federal 
Manoel Erhardt, saudou os agra-
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TRF5 divulga resultado final de concurso para servidores
Já está disponível no site da 
Fundação Carlos Chagas (www.
concursosfcc.com.br) o resultado 
definitivo das provas objetivas, 
discursivas e de capacidade física 
do Concurso Público para Pro-
vimento de Cargos na sede do 

TRF5 e nas Seções Judiciárias da 5ª 
Região. A divulgação, em confor-
midade com o  Edital nº 09/2018, 
foi publicada no Diário Eletrônico 
da Justiça Federal da 5ª Região da 
última terça-feira (10). A relação 
contém três listas: geral, específica 

de candidatos com deficiência e 
específica de candidatos negros. 
O texto também traz a convoca-
ção dos candidatos autodecla-
rados negros para as avaliações, 
que devem ser realizadas nos dias 
21 e 22 deste mês.

ciados, destacando a relevância do 
trabalho de cada um deles em prol 
da Justiça. Em seguida, Erhardt 
passou a palavra ao desembarga-
dor federal Paulo Roberto de Oli-
veira, que discursou em nome da 
Corte. Após a entrega da medalha 
pelo presidente do TRF5, coube a 
Luciano Mariz Maia agradecer em 
nome dos homenageados.
Pontes de Miranda - A Medalha 
Pontes de Miranda foi criada pela 
Resolução nº 09/90, de 5/12/1990, 
e tem como patrono o jurista ala-
goano Francisco Cavalcanti Pontes 
de Miranda, que se graduou em 
direito pela Faculdade de Direito 
do Recife (UFPE) com apenas 19 
anos de idade. Ao longo de sua 
vida, totalmente dedicada ao Di-
reito, escreveu um total de oito 
tratados.

Alunos da Escola Estadual Ma-
riana Ferreira Lima, do município 
de Timbaúba, na Zona da Mata 
Norte do Estado, visitam, hoje 
(12), o TRF5 dentro do projeto 
Aula de Cidadania. O projeto é 
uma parceria do Tribunal com a 
Assembleia Legislativa de Per-
nambuco (Alepe) para incentivar 
os jovens estudantes a refletirem 
sobre o conceito de cidadania. 

Encerra amanhã (13) o prazo para 
que os interessados em tomar a 
vacina contra a gripe se inscrevam 
no Núcleo de Assistência à Saúde 
(NAS). Na última quinta-feira (5), 
o NAS promoveu a vacinação no 
TRF5, mas ampliou o prazo para 
os que não conseguiram realizar a 
imunização no dia da campanha. Os 
retardatários deverão comparecer à 
Clínica Imunológica (Rua das Fron-
teiras, 175, loja 1 - no edifício-ga-
ragem do Hospital Memorial São 
José) para tomar a dose da vacina, 
que custará R$ 60. Informações: 
ramal 9296.

A banda Estação do Cais, que tem 
em sua formação os servidores 
André Garcia (Editoração), Lúcia 
Carvalho (Gestão Documental) e 
Valfrido Santiago (Secretaria Judi-
ciária), anima a noite desta sexta-
-feira (13), levando para o público 
um repertório regado a muito jazz, 
bossa nova e MPB, além de mú-
sicas autorais. O grupo faz apre-
sentação no Poço das Artes (Rua 
Álvaro Macêdo, 54, Poço da Pane-
la), a partir das 20h30. O couvert 
artístico custa R$ 15.


