
Jornal Mural diário produzido pela Divisão de Comunicação Social
Redação: Christine Matos, Débora Lôbo, João Bosco Coelho, Lorena Mascarenhas, 
Felipe Oliveira, Juliana Aguiar, Jennifer Albuquerque e Sarah Porto
Jornalista responsável: Isabelle Câmara - DRT/PE 2528

Edição nº 3176
www.trf5.jus.br

comunicacaosocial@trf5.jus.br
Fotos: Juliana Galvão, 

Roberta Mariz e
Ananda Barcellos  

19
     



de Junho

TERÇA

presidente do TRF5, 
desembargador fe-

deral Manoel Erhardt, par-
ticipa, nesta quarta-feira 
(20), a partir das 8h, da 
abertura do Seminário de 
Governança Sustentável de 
Contratações, que acon-
tece no Tribunal Regional 
Eleitoral de Pernambuco 
– TRE-PE. Durante a so-
lenidade, Erhardt assina o Termo 
de Adesão de três instituições ao 
Ecos Pernambuco (Encontro de 
Comissões Socioambientais de 
Pernambuco): Ministério Público de 
Pernambuco, Advocacia-Geral da 
União e Ministério Público Fede-
ral. O Ecos de Pernambuco é uma 
parceria interinstitucional entre o 
TRF5, TRE-PE, o Tribunal Regional 
do Trabalho da 6ª Região (TRT6), o 
Tribunal de Contas de Pernambuco 
(TCE-PE), o Tribunal de Justiça de 
Pernambuco (TJPE) e a Universida-
de Federal Rural de Pernambuco. O 
objetivo é promover a implemen-
tação de programas e ações inte-
rinstitucionais de responsabilidade 
socioambiental, possibilitando o 

intercâmbio de informações e o 
compartilhamento de ações, além 
de proporcionar o desenvolvimen-
to de soluções conjuntas. 
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Aniversariantes

Inscrições para estágio superior de Estatística 
e Web Design seguem até amanhã

Reunião PJe

Bazar do Lar 2018 
na JFPE

Erhardt assina Termo de Adesão de 
outras três instituições ao Ecos-PE Novo credenciado

Estão abertas, até amanhã (20), as ins-
crições para o processo seletivo simplifi-
cado para estágio superior de Estatística 
e Web Design no TRF5. Os interessados 
devem acessar, no site do Tribunal, o link 
“Concursos e Seleções/Estagiários”, ler o 
Edital de Abertura, preencher o Formu-
lário Eletrônico de Inscrição e enviar o 

do TRF5 no Ecos de Pernam-
buco iniciou em novembro 
de 2016, com a assinatura 
do Termo de Adesão pelo 
então presidente do Tribu-
nal, desembargador fede-
ral Rogério Fialho. O TRF5 
realiza várias ações na área 
de gestão ambiental, den-
tre elas, a coleta seletiva de 
materiais como pilhas, ba-

terias e esponjas, e de papel para 
reciclagem, como forma de obter 
recursos para auxiliar a Orquestra 
Crescendo na Harmonia, da Co-
munidade do Pilar.

documento, juntamente com o seu 
coeficiente de rendimento global – 
acumulado até 2017.2, para o e-mail: 
estagiosuperior@trf5.jus.br. São três 
vagas para o curso de Estatística e 
uma para Web Design. A previsão é 
que o resultado provisório da seleção seja divulgado no dia 
25 de junho, e o definitivo, no dia 11 de julho.

A diretora do Núcleo de Acom-
panhamento e de Projetos do 
Sistema PJe  e o diretor do Nú-
cleo de Apoio Judiciário da Se-
cretaria Judiciária do TRF5, res-
pectivamente, Sandra Bouwman 
e Valfrido Santiago, e o diretor 
do Núcleo de Sistemas Judiciais 
da Subsecretaria de Tecnologia 
da Informação do Tribunal, Ri-

cardo Schmitz, participam, até 
a próxima quinta-feira (21), de 
reuniões de trabalho no Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ), em 
Brasília, para discutir a prepara-
ção da versão nacional do PJe, 
com funcionalidades que serão 
incorporadas pela Justiça Fede-
ral na 5ª Região para os Juizados 
Especiais Federais (JEFs).

O Plano de Assistência Psicológica 
e Psiquiátrica do TRF5 conta agora 
com mais um médico credenciado: 
o psiquiatra Sillas Duarte de Melo, 
que atende no consultório loca-
lizado na Rua Alfredo Fernandes, 
292, em Casa Forte. Os telefones 
para agendamento das consultas 
são: (81) 9.8131.3818 e 3424.3818. 
Conforme estabelecido no Edital 
7/2015, não há necessidade de 
encaminhamento pelo NAS, ape-
nas comprovação de vínculo com 
o TRF5 através de apresentação da 
carteira funcional. Os honorários 
médicos deverão ser pagos dire-
tamente ao profissional, sendo o 
valor atual da consulta de R$ 270.

A Justiça Federal em Pernambu-
co (JFPE) recebe, de hoje (19) até 
quinta-feira (21), mais uma edição 
do Bazar do Lar 2018 – Especial 
de São João. O evento é promo-
vido pela ONG Lar de Clara. Serão 
vendidos vestidos juninos (adul-
to e criança), roupas masculinas, 
femininas e infanto-juvenis, peças 
íntimas, meias, roupão, decora-
ção, cama, mesa e banho, sapatos, 
bijuterias, acessórios, artesanato, 
livros, CD’s e variedades. O bazar 
aceita cartões de crédito. Os pro-
dutos ficarão disponíveis das 9h 
às 16h, no hall da JFPE, na Avenida 
Recife, 6250, no Jiquiá.


