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Doação de sangue

A servidora da Seção de Memória e 
Documentação do TRF5, Maria Ca-
rolina Castelo Branco, pede doação 

de sangue para o primo, Ricardo 
Henrique Cavalcanti Castelo Branco, 

que fará uma cirurgia cardíaca. Os 
doadores devem se dirigir ao Insti-
tuto de Hematologia do Nordeste 

(IHENE), na Rua Tabira, nº 54, Boa 
Vista. Basta informar o nome com-

pleto de Ricardo e o hospital em que 
ele fará o procedimento cirúrgico 

(Hospital Português).
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Aprovados no concurso para juiz federal substituto tomam posse dia 18/12

Nomeações de 
servidores

de Dezembro

TERÇA

Aniversariantes

s ações de solidarieda-
de são frequentes no 

TRF5 e, neste final de ano, 
não poderia ser diferente. 
Parte das famosas cartinhas 
de Natal escritas por crian-
ças de escolas públicas que 
ficam expostas nas agências 
dos Correios estarão dispo-
níveis também no Tribunal. 
Uma parceria do TRF5 com a 
empresa pública vai trazer os 
pedidos ao Papai Noel de cerca de 
40 alunos de duas escolas munici-
pais. As cartinhas ficarão expostas 
no hall de entrada da Corte para 
que sejam “adotadas”. Cada crian-
ça foi orientada a dar três opções 
de presentes. O doador deve esco-

Campanha dos Correios: TRF5 
disponibiliza cartinhas de Natal

lher apenas uma opção, identificar 
a lembrancinha com as numera-
ções escritas na cartinha ou juntar 
a carta na embalagem. Até o dia 
19/12, os presentes poderão ser 
deixados no TRF5. Os que perde-
rem o prazo de entrega só pode-

Amanda Daniele Barbosa
Subsecretaria de Orçamento e Finanças
Bruno Souto Moreira
Gab. Des. Federal Roberto Machado
Thomás Henrique de Barros Sobrinho
LANLINK

A posse dos candidatos apro-
vados no XIV Concurso Público 
para Provimento de Cargos de 
Juiz Federal Substituto da 5ª 
Região já tem data para acon-
tecer: 18/12. Ontem (3), o TRF5 

publicou no Diário Eletrônico 
Administrativo o resultado final 
da prova oral, aplicada no último 
fim de semana no edifício-sede do 
Tribunal, o resultado provisório da 
prova de títulos e a nota provisória 

rão deixar os presentes em 
uma agência dos Correios, até 
o dia 28/12. 
Pilares do Bem - Em mais um 
ação solidária, o TRF5 segue 
com as arrecadações de cestas 
básicas para a Campanha Pi-
lares do Bem, até o dia 18/12. 
Quem quiser contribuir pode 
deixar os produtos no hall de 
entrada do edifício-sede do 
Tribunal ou entregar o valor 

correspondente à cesta no Núcleo 
de Cerimonial (15º andar), que fi-
cará responsável pela compra dos 
alimentos. A campanha é promovi-
da bimestralmente pelo TRF5 para 
ajudar moradores da Comunidade 
do Pilar, vizinha ao Tribunal. 

do concurso. A expectativa é que 
no início de janeiro eles partici-
pem do Curso de Formação Inicial 
de Magistrados, promovido pela 
Escola de Magistratura Federal da 
5ª Região – Esmafe. Os aprovados 

foram: Beatriz Ferreira de Almeida, 
Caio Diniz Fonseca, Danielle Cabral 
de Lucena, Denis Soares França, 
Guilherme Jantsch, José Joaquim 
de Oliveira Ramos, Marina Cofferri, 
Mário Sérgio da Costa Carlos, Pier-

re Oliveira Batista, Raphael Kissula 
Loyola e Sérgio Silva Feitosa.

TRF5 é case na UFPE - A servidora 
do TRF5 Cláudia Coutinho Salgues 
participou, como palestrante, do 
evento “Desafios em governança de 
TI: O que precisamos fazer hoje?”, 
que se realizou nos dias 29 e 30/11, 
no Centro de Informática da Uni-
versidade Federal de Pernambuco 
(UFPE). O convite partiu do profes-
sor Célio Santana, que ministra a 

As nomeações do concurso públi-
co para provimento de cargos na 
sede do TRF5 e nas seções judi-
ciárias dos estados da 5ª Região 
continuam ocorrendo dentro do 
previsto pelo Tribunal e das limi-
tações orçamentárias. Ontem (3), 
foi publicada no Diário Oficial da 
União a convocação de outros 13 
aprovados no certame. A sede do 
TRF5, em Recife, receberá três can-
didatos. As outras 10 vagas serão 
distribuídas entre as Seções que 
compõem a 5ª Região. Desde a 
homologação do concurso, em ju-
nho deste ano, o TRF5 já nomeou 
52 candidatos aprovados.

disciplina Engenharia de Softwa-
re. Em sua apresentação, Cláudia 
desenvolveu o tema “Evolução dos 
Contratos de APF no Judiciário 
federal”.  A palestrante explorou a 
evolução e os desafios da elabo-
ração dos contratos de TI, no case 
do TRF5, que usa desde 2009 a 
métrica de pontos por função (PF) 
para pagamento, de forma segura, 
das empresas de TI contratadas. 


