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NAS solicita 
doações de revistas

Sistemas judiciais 
eletrônicos

de Maio

TERÇA

ermina hoje (29) o 
prazo para as inscrições 

no Concurso Nacional de 
Remoção 2018, promovido 
pelo Conselho da Justiça 
Federal (CJF). Os servido-
res do TRF5, ocupantes de 
cargos de Técnico Judiciário 
- Área Administrativa (úni-
co que se encontra com 
superávit, no momento), 
que desejarem concorrer 
à remoção, sem permuta, 
devem imprimir, preen-
cher e digitalizar o requerimento 
de inscrição disponível no site do 
CJF (www.cjf.jus.br) e encaminhá-lo 

FOTO: ASCOM/JFAL

para o e-mail pessoal.provimento-
evacancia@trf5.jus.br. O edital e 
todas as informações referentes ao 

Cariel Bezerra Patriota
Gab. Des. Fed. Fernando Braga
Maria Mazarello Coelho Caribé Cavalcanti
Divisão da 3ª Turma
Maria Alda Martins da Costa Barretto
Núcleo de Assistência à Saúde

Aniversariantes

Resultado de concurso público para servidores deve ser 
homologado em junho
O Tribunal Regional Federal da 
5ª Região – TRF5 deve homolo-
gar, no mês de junho, o resulta-
do definitivo do concurso públi-
co para provimento de cargos na 
sede do TRF5, situada no Recife/
PE, e nas Seções Judiciárias da 5ª 

Região, que incluem os estados de 
Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Rio 
Grande do Norte, Ceará e Sergipe.  
A lista dos aprovados foi publica-
da no Diário Eletrônico da Justiça 
Federal da 5ª Região na última 
quinta-feira (24) e também está 

disponível no site da Fundação 
Carlos Chagas (FCC) – www.
concursosfcc.com.br. O prazo 
de validade do concurso será 
de até dois anos, podendo ser 
prorrogado por igual período, a 
critério do TRF5.

Concurso Nacional de Remoção 2018: 
prazo para inscrição termina hoje

Concurso estão disponí-
veis no site do CJF. Quem 
tiver dúvidas pode entrar 
em contato com a Sub-
secretaria de Pessoal, nos 
ramais 9329 ou 9330. 
Resultado - O concurso 
possibilita que um ser-
vidor da Justiça Federal 
lotado em uma Região 
possa se mudar para outra 
unidade da Justiça Fede-
ral, em outra Região, caso 
ele seja contemplado pe-

las regras estabelecidas. A previsão 
é de que o resultado seja divulga-
do no dia 15 de junho.

Congresso Brasileiro de Magistrados
O presidente 
em exercício do 
TRF5, desem-
bargador federal 
Cid Marconi, 
participou, en-
tre os dias 24 e 
26/05, do XXIII 
Congresso Bra-
sileiro de Ma-
gistrados, em 
Maceió (AL). 
Realizado pela 
Associação de 
Magistrados Brasileiros (AMB), 
em parceria com a Associação 

Alagoana de 
Magistrados (Al-
magis), o even-
to teve como o 
tema central “A 
politização do 
Judiciário ou a 
judicialização da 
política?”. O con-
gresso, um dos 
mais tradicionais 
da magistratura 
brasileira, reuniu 
juízes, desem-

bargadores e ministros dos Tribu-
nais Superiores.

O Núcleo de Assistência à Saú-
de (NAS) do TRF5 está aceitando 
doações de revistas. A iniciativa 
tem por objetivo renovar os esto-
ques dos periódicos à disposição 
do público que espera para ser 
atendido por um dos profissionais 
do Núcleo. O NAS solicita que os 
periódicos estejam em bom esta-
do de conservação e, se possível, 
que a publicação seja recente. Os 
interessados em contribuir podem 
levar as doações até a recepção 
do NAS, que fica na ampliação do 
edifício-sede do Tribunal.

Quem ainda não avaliou os siste-
mas judiciais eletrônicos da Justiça 
Federal pode responder à pesqui-
sa até o dia 8 de junho e sugerir 
melhorias nos sistemas. A pesqui-
sa está disponível na intranet e 
no site do TRF5. O levantamento 
aborda temas como estratégias de 
implantação dos sistemas, funcio-
nalidades e usabilidade.


