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Posse

TRF5 autoriza provimento de novos cargos vagos de servidores

Musical

de Março

SEGUNDA

Aniversariantes

TRF5 30 anos 

omenagens e memórias da-
rão o tom das atividades em 

comemoração aos 30 anos de 
existência do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – TRF5, que 
acontecem hoje (18), a partir das 
16h30, no edifício-sede do Tribu-
nal. A Corte celebra as três déca-
das da instalação, prestigiando 
aqueles que fizeram parte de uma 
trajetória pautada sempre pela 
justiça, igualdade e cidadania. A 
programação começa no Salão do 
Pleno, onde serão homenageados 
os dez magistrados integrantes da 

Inauguração do Memorial e homenagens marcam 
aniversário do TRF5

O presidente do TRF5, desem-
bargador federal Manoel Erhardt, 
autorizou, por meio da Portaria nº 
123/19, o provimento de quatro 
novos cargos vagos de servidores 
no quadro pessoal do Tribunal. A 
expectativa é de que três nome-
ações, duas para o cargo de Ana-
lista Judiciário – Área Judiciária e 
uma para o de Técnico Judiciário 
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primeira composição 
do TRF5 e outros 81 
servidores que toma-
ram posse no ano de 
1989 e ainda mantêm 
vínculo com a Corte. 
Em seguida, será inau-
gurado o Memorial 
do TRF5, dedicado à 
preservação e guarda 
da história do Tribunal. 
O espaço, aberto ao 
público, conta com uma linha do 
tempo, fotos e ambientes virtuais 
e interativos, que trazem fatos e 

personalidades que marcaram a 
trajetória da Corte. A programação 
também contará com o lançamen-

– Área Administrativa, sejam publi-
cadas no Diário Oficial da União de 
hoje (18). Os servidores serão lo-
tados na sede do Tribunal.  O Con-
selho da Justiça Federal destinou à 
5ª Região 21 autorizações de pro-
vimento de cargos efetivos e fun-
ções para 2019. As 17 autorizações 
restantes serão distribuídas entre 
Tribunal e Seções Judiciárias e pro-

vidas em momento oportuno. Tais 
21 autorizações são relativas às 
vagas decorrentes de aposenta-
dorias ou óbito com pensão (para 
as quais há restrições orçamentá-
rias ao provimento). Para as vagas 
que eventualmente surgirem em 
decorrência de exoneração ou va-
cância, não há restrição, podendo 
ser providas de imediato.

Saúde da mulher - Como 
celebração ao Dia Interna-
cional da Mulher, o Núcleo 
de Assistência à Saúde do 
TRF5 promoveu, na tarde 
da última quinta-feira (14), 
uma palestra com o tema “A Saúde 
da Mulher”, com a enfermeira espe-
cialista em saúde do trabalho, Mitile-
ne Florêncio. A palestrante falou so-

bre as doenças mais prevalentes para 
o sexo feminino e as prevenções 
possíveis para elas. A ação recebeu 
apoio da SulAmérica Seguros Saúde.

O corregedor-regional do TRF5, 
desembargador federal Paulo Cor-
deiro, prestigiará a sessão solene 
de posse da nova mesa diretora 
do Superior Tribunal Militar (STM) 
para o biênio 2019-2021. O evento 
acontecerá amanhã (19), às 15h, no 
Plenário do STM, em Brasília/DF.

to de um Selo Comemora-
tivo aos 30 anos do TRF5 
e com a apresentação da 
Orquestra Criança Cidadã. 
Eficiência – A preocupação 
constante com a qualidade 
da prestação jurisdicional fez 
do TRF5 um Tribunal reco-
nhecido como um dos mais 
eficientes do País, segundo 
dados do Conselho Nacional 
de Justiça. Não à toa, desde 

2010, vem se destacando nas áreas 
de gestão e jurisdição, segundo o 
Relatório Justiça em Números.

O que começou como uma simples 
aula de dança se transformou em 
espetáculo. A servidora Luciana Por-
to, do gabinete do desembargador 
federal Paulo Roberto Oliveira Lima, 
não imaginava que, ao se matricular 
nas aulas de jazz junto com a filha, 
Letícia, 13, seria convidada para 
compor o corpo de baile da comé-
dia musical “A Família Adams”. O 
espetáculo estará em cartaz para o 
público no Teatro Luiz Mendonça, do 
Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, 
nos dias 22 e 23/03. Mãe e filha se 
apresentam juntas, encenando uma 
camponesa e uma mexicana. Quem 
quiser conferir o espetáculo pode 
adquirir o ingresso pelo valor de R$ 
40, com Luciana (Ramal 9059).


