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Provas

SulAmérica visita o TRF5 para tirar dúvidas sobre o plano 
de saúde

Conselho

de Março

SEGUNDA

O estagiário da Subsecretaria de Tec-
nologia da Informação, Emerson Fer-

reira, está vendendo um Fox vermelho, 
ano 2013, motor 1.6, pelo valor de R$ 
29.500,00. Interessados podem entrar 

em contato com Emerson pelo telefone 
9.9558.8896 ou pelo ramal 9466.

Aniversariantes

s programas 
geradores 

da Declaração de 
Imposto de Ren-
da Pessoa Física e 
envio eletrônico 
das informações 
(IRPF 2019) serão 
disponibilizados 
para instalação nos 
microcomputado-
res do TRF5 a partir 
de amanhã (12). 
De acordo com a Subsecretaria de 
Tecnologia da Informação (STI), 
o acesso ao serviço só acontece 
alguns dias depois da liberação da 
versão pela Secretaria da Receita 

STI disponibiliza programa do IRPF 
2019 a partir de amanhã (12)

“Com a minha aposentadoria, eu 
e meus dependentes poderemos 
continuar no plano?”, “Há alguma 
alteração no que diz respeito ao 
custeio?”. Para responder essas e 
outras perguntas feitas por servi-
dores, principalmente os que es-

Ministro Luís Roberto Barroso
STF

Federal do Brasil como uma 
medida preventiva, uma vez 
que é comum saírem novas 
versões com alterações, o 
que causa transtornos aos 
usuários que solicitam a ins-
talação para prepararem as 
suas declarações. Além disso, 

estarão presentes, disponíveis para 
auxiliar aqueles que têm dúvidas. 
A iniciativa será uma oportunida-
de para que o servidor se informe 
sobre qual a melhor forma de 
fazer uso do seguro, diminuindo o 
índice de sinistralidade.

tão perto da aposentadoria, o TRF5 
receberá, na Sala de Licitações, no 
8º andar, um stand do seguro saú-
de da empresa SulAmérica. Nos 
dias 14 e 28 de março, 11 e 25 de 
abril e 16 e 30 de maio, das 14h às 
17h, representantes da seguradora 

as requisições para reinstalar os 
referidos programas configuram 
um retrabalho para a equipe de 
suporte técnico.
Acesso – Para instalar o programa, 
os usuários devem clicar no bo-
tão do Windows, no canto inferior 
esquerdo do computador, e digitar 
“instalar” no campo “pesquisar 
programas e arquivos”. Em se-
guida, o servidor deve selecionar 
a opção “instalar um programa 
na rede” e escolher “IRPF2019”. 
Em caso de dúvidas, os usuários 
podem entrar em contato com a 
Central de Atendimento da Tec-
nologia da Informação, através do 
ramal 9001. 

8 de março – Na última sexta-feira (8),  as mulheres que chegavam ao 
trabalho no TRF5 foram recebidas com rosas, numa homenagem ao Dia 
Internacional da Mulher, promovida pela Associação dos Servidores da 
Justiça Federal no Estado de Pernambuco – Asserjufe/PE. Já no gabine-
te do desembargador federal Fernando Braga, as servidoras se vestiram 
com a cor branca, também numa referência à data.

O gabinete do Corregedor Regio-
nal, desembargador federal Paulo 
Cordeiro, divulgou o horário e o 
local de realização das provas de 
seleção para o Quadro de Estagi-
ários de Nível Superior de Direito. 
As avaliações serão aplicadas no 
dia 20/03, às 14h, na Sala Capiba-

O juiz federal Walter Nunes da Sil-
va Júnior, titular da 2ª Vara Federal 
do Rio Grande do Norte e Corre-
gedor do Presídio Federal de Mos-
soró, foi escolhido para integrar 
o Conselho Nacional de Política 
Criminal e Penitenciária. O cole-
giado, integrado por outros três 
membros, tem entre as atribuições 
propor diretrizes da política crimi-
nal quanto à prevenção do delito, 
administração da Justiça Criminal 
e execução das políticas de segu-
rança. O mandato é de dois anos. 
Com informações da JFRN.

ribe, no 1º andar do edifício-sede 
do TRF5. Importante lembrar que 
o candidato deverá chegar com 
antecedência mínima de uma 
hora, portando caneta esferográfi-
ca de tinta azul ou preta, fabricada 
em material transparente, e docu-
mento de identidade original.


